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Juoda — balta
Socialinio tvarkymosi galvosūkiai atsirado kartu su 

žmogumi, kai jis tarė, kad bendrauti su kitais neišvengia
ma. Kiekvienas priklauso kuriam nors kitam, anas gali duo
ti, o tam reikia imti ir turėti, anas sugeba pagaminti, šitas 
nesugeba, anas stipresnis, o šitas silpnesnis. Šimtai skir
tingumų ir vienas kito papildymų.

TAČIAU tasai bendravimas neišsivystė žaliuojančio
se rojaus lygumose. Kopta į kalnus, leistasi į bedug
nes. Vieni pajėgė, kiti ne. Vieni norėjo, kiti ne. Vieni 
stengėsi ir dirbo, kiti ne. Ir pagaliau visa tai buvo pavadin

ta socialine nelygybe, kuri niekieno ir niekaip negalėjo 
būti panaikinta net iki šių žmogaus išsiaukštinimo dienų. 
O bandymų, kaip žinome, ir idėjomis, ir revoliucijomis ne
trūko. Šio šimtmečio pradžioje “svieto lygintojų” tarpe pa
sirodydavo ir šaunių idealistų, aklai tikėjusių, kad pasau
lio gėrybių padalinimas visiems lygiomis priklauso nuo 
valstybinės santvarkos. Todėl senojo pasaulio griovimas 
ir naujojo statymas jiems rodėsi kaip vienintelis teisingas 
kelias žmonijos gerovei sukurti. Kaip matome, deja, nau
jojo pasaulio statymas prievartiniu, idėjos sufanatinimo 
būdu nuriedėjo į bedugnę. Net ir naujojo žmogaus lipdy
mas, naudojant jo prigimčiai ir paskirčiai nepriimtinus 
mišinius, jokio pasisekimo neturėjo. Žmogus nusisuko, ne
norėdamas tapti idėjos robotu. Šitoje vietoje ir reikėtų ieš
koti atsakymo — socialinio tvarkymosi esmės, ryškinan
čios lygybės ir nelygybės problemas. Atsisukama j žmo
gų individą, jo požiūrį žmonių santykiavimo klausimu, 
į jo laikyseną, moralinį laipsnį, net vidinę kultūrą.

SOCIALINIO tvarkymosi reformos, jei jos grindžiamos 
vien tik privalomomis nuostatomis ar politine glazū
ra nublizgintomis ateities vizijomis, nekreipiant dė
mesio į paties žmogaus vidinį dėsningumą, negali būti sėk

mingos. Dar blogiau, kai socialinių reformų siekiant, žmo
nės suskirstomi į dvi grupes: išnaudotojus ir skriaudžia
muosius. Šitai, žinoma, buvo paprasta ir paranku tiems, 
kurie bandė žmoniją užkrėsti klasių kovos būtinumu. Jei
gu jau kova, tai kaip kitaip: vieni juodi, kiti balti. Deja, toks 
žmonių sugrupavimas yra didelė klaida. Pirmiausia tarp 
išnaudotojų ir skriaudžiamųjų jokiu būdu negalima išves
ti esminės ribos, nes viskas sumaišyta, ir rankiojant ar tik 
nepririnktum tiek grupių, kiek yra žmonių. Nėra abejonės, 
kad visi sutiks, jog išnaudotojas yra blogas žmogus. Bet iš 
tikrųjų tai juk nenusako jo socialinės padėties, o tik paro
do jį kaip tokį. Tuo tarpu klasių kovos grupuotėje išnaudo
tojas — tai tik turtuolis, darbdavys, fabrikantas, žemval- 
dis ir t.t. O nuskriaustasis — kiekvienas, kuris tiems dirba. 
Nesunkus paskirstymas. Deja, visiškai neatsakantis į iš
naudojimo problemos klausimus, kurie žymiai gilesni, ne
gu tik “juoda-balta”. Išnaudojimas ar neišnaudojimas pri
klauso nuo žmogaus apsisprendimo, jo dvasinio stiprumo 
ar silpnumo požymių, jo pasaulėžvalgos — ne nuo jo turto 
ar neturto. Atsimintina dar ir tai, kad į “vargšų ir skriau
džiamųjų” luomą labai dažnai žmogus nuveda pats save 
per tinginystę, kuriai plėstis netiesioginiu būdu padeda 
kai kur jau kraštutinumus siekiantys valstybiniai sociali
nio aprūpinimo įstatymai. Tuo būdu įvairaus plauko apsi
leidėliai įsitvirtina parazitiškame gyvenime ir skriaudžia 
sąžiningus dirbančius žmones, dažnai per vargą ir ištver
mę įsigijusius profesijas ar verslus. Rugsėjo 6 d. Ontario 
provincijos rinkimus laimėjo socialistai (NDP). Jų vadas 
ir naujasis ministeris pirmininkas Bob Rae, lietuviams ar
čiau pažįstamas po jo lankymosi Lietuvoje, atsidūrė tarp 
pažadų ir tikrovės. Linkėtina, kad toje tikrovėje atitinka
mą vietą rastų ir žmogaus dvasinės pažangos reikmuo. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

Torontas pralaimėjo Atlantai
Toronto pastangos 1996 m. 

surengti XXVI-tąsias olimpi
nes vasaros žaidynes buvo ne
sėkmingos. Kai 1986 m. rugpjū
čio 19 d. Toronto taryba vien
balsiai nutarė siekti Tarptau
tinio olimpinio komiteto suti
kimo, vieninteliu varžovu te
buvo Atėnai, o 1988 m. varžo
vų gretas papildė Atlanta, Bel
gradas, Mančesteris ir Melbur
nas. Tarptautinio olimpinio 
komiteto ir jo pirm. J. A. Sama- 
rancho galutinio sprendimo 
rugsėjo 18 d. Tokijo mieste ne
kantraudami laukė šešių var
žovų atstovai.

Beisbolui skirtas SkyDome 
stadionas ankstyvą rytą pus
ryčiams sutelkė apie 4.000 to- 
rontiečių, erdvių satelito tele
vizijos ryšiu sujungtu su Toki
jo miestu, pasiruošusių ovaci
jomis sutikti Toronto pergalę. 
Deja, televizijos bangomis pas 
juos atkeliavo skaudus J. A. Sa- 
marancho pranešimas, kad 
1996 m. olimpinės vasaros žai
dynės atiduotos ne Torontui, o 
Atlantai. Torontiečiams di
džiausią rūpestį kėlė Atėnai, 
1996 m. minėsiantys modernių
jų olimpinių žaidynių 100 me
tų sukaktį. JAV Atlantos laimė
jimo niekas nesitikėjo.

Penki balsavimai
Lemtingąjį sprendimą tik 

penktajame balsavime padarė 
Tarptautinio olimpinio komi
teto aštuoniasdešimt šeši na
riai, po kiekvieno išbraukda
mi mažiausiai balsų gavusį 
miestą. Pirmajame balsavime 
Atėnams teko 23 balsai, Atlan
tai - 19, Torontui - 14, Melbur
nu! -12, Mančesteriui -11, Bel
gradu! - 7. Antrajame Atėnai 
gavo 23 balsus, Melburnas-21, 
Atlanta - 20, Torontoas - 17, 
Mančesteris - 5. Trečiajame iš
kilo du lygūs varžovai Atėnai 
ir Atlanta su 26 balsais, Toron
tui palikę 18, Melburnu! - 16. 
Ketvirtajame už Atlantą balsa
vo 34 komiteto nariai, už Atė
nus - 30, už iškrintantį Toron
tą - 22. Galutinį sprendimą pa
dariusiame penktajame balsa
vime Atlanta surinko 51 bal
są, Atėnai - tik 35.

Rezultatai liudija, kad pra
džioje pagrindinis dėmesys te
ko Atėnams, kuriuose 1896 m. 
buvo surengtos pirmosios mo
dernios olimpinės vasaros žai
dynės, šimto metų sukakties su
silauksiančios 1996 m. Jai pa
minėti geriausiai ■ būtų tiku
sios XXVI-sios olimpinės va-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Koplytėlė - Lietuvos Rūpintojėlis, pritvirtinta prie pakelės medžio Bartninkuose, Vilkaviškio rajone, išlikusi 
sovietinės okupacijos siautėjimo metu Nuotr. A. Krutulienės, 1978 m.

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Kovoja dėl Karaliaučiaus ateities
Įtakingo Vokietijos bankininko samprotavimai ir siūlomi planai

A. LEMBERGAS

Vakarų Vokietijos bankinin
kas Wilhelmas Christiansas yra 
įtakinga asmenybė. Jis prižiū
ri Vokiečių banko (Deutsche 
Bank) finansų reikalus, daug 
prisidėjo prie vokiečių ir so
vietų susitaikymo, siekia glau
daus abiejų šalių ūkio bendra
darbiavimo. Be to, šis banki
ninkas jau kuris metas ener
gingai kovoja dėl Kaliningra- 
do-Karaliaučiaus ateities. Tuo 
klausimu Miuncheno dienraš
tis Sueddeutsche Zeitung rug
sėjo 6 paskelbė pasikalbėjimą 
su Chirstiansu. Štai ką iš jo pa
tiriame.

“Rusijos šiaurės 
vakarų kampelis”

Paskutinėmis Antrojo pa
saulinio karo dienomis aštuo
niolikmetis puskarininkis Wil
helmas Christiansas su ginklu 
gynė Koenigsbergą, kurį mes 
nuo seno Karaliaučiumi vadi
name, o Maskva po karo jį pa
krikštijo Kaliningradu. Dabar 
Christiansas, žymus bankinin
kas, su kuriuo prieš penkerius 
metus, vos atėjęs į valdžią, 
Gorbačiovas pirmiausia už
mezgė kalbą. Londono laik
raštis Financial Times nese
niai rašė, jog Christiansas pra
dėjo naują “mūšį už Koenigs
bergą”. Tai aiški nesąmonė, 
sako bankininkas. Čia jokia 
krašto reokupacija ar mėgini
mas surasti kokias nors “užpa
kalines duris”. Jis neslepia, 
jog karo pergyvenimai jį sieja 
su Karaliaučiaus sritimi, kuri, 
jo giliu įsitikinimu, galėtų tap
ti reikšminga vokiečių ir rusų 
santykiuose. Christiansas sa
ko: “Šis Rusijos šiaurės vaka
rų kampelis galėtų pasidaryti 
Rytų ir Vakarų bendradarbia
vimo baze. Apie tai aš su Krem
liaus valdovais jau prieš pus
trečių metų kalbėjau.” Ta min
tis tada nepatiko Ševardna
dzei ir Ryžkovui, kurie siūlė 
dar keturis dešimtmečius ne

kišti pirštų. Dabar padėtis pa
sikeitė. Su vokiečių susijungi
mu ir šis klausimas iškyla.

Naujos galimybės
Christiansas sako suprantąs, 

kad rusai turi savo abejonių, 
tačiau susipratimas su vokie
čiais dabar jau tiek išaugo, 
kad galima kalbėtis ir apie tai, 
ką slegia istorija. Karaliau
čius tebėra svarbiausia sovie
tų karo bazė prie Baltijos jū
ros, tačiau negali likti visam 
laikui uždara karo zona. Da
bartiniai šio krašto gyventojai 
nori ryšių su pasauliu, bendra
darbiauti su europiečiais, vi
sų pirma, vokiečiais. Chris
tiansas teigia, jog Gorbačio
vas ir Kohlis galvoja apie tokį 
bendradarbiavimą, kokio va
kar niekas neįsivaizdavo. Vie
nas su kitu kalba, teiraujasi, 
ko pageidauja tie, kurie ten gy
vena. Tik kariškiai, kaip visur, 
dar kiek lėčiau galvoja.

Dar per anksti skubėti 
su kapitalu

Kaliningradas tapo “ypatin
ga ūkio sritimi” ir prašo para
mos. Vokiečiai siūlosi padėti 
ne tiek kapitalu, kiek paslau
gomis, pavyzdžiui, surasti bend
radarbiavimo partnerių. Daug 
ką čia galima plėtoti, sako 
Christiansas: žvejybą, uostą, 
elektrotechniką, žemės ūkį, 
turizmą. Sukurti mišrių pra
monės bendrovių centrą. Ypa
tingoji Karaliaučiaus ūkio sri
tis vėliau galėtų pavirsti lais
vos prekybos sritimi. Šis mies
tas žmonių, gėrybių, kapitalo 
ir minčių mainams kaip nulie
tas, teigia vokietis bankinin
kas. Dar per anksti, pasak jo, 
ieškoti suinteresuotų vokie
čių pramonininkų. Jie pradės 
investuoti tik tada, kai žinos, 
kaip šis kraštas bus tvarkomas 
ir kokios garantijos. Draudžia
moje srityje niekas neinves
tuos, sako Christiansas.

Kaliningradas turi tapti at

viru miestu ir Baltijos ašimi. 
Neužšąlantis uostas — geras 
išeities taškas. Dabar nė pu
sės jo pajėgumo nepanaudo
jama. Kaliningrado jūros ir 
sausumos kelių ryšiai su Pa- 
baltiju ir Skandinavijos kraš
tais, su Lenkija ir Vakarų Eu
ropa trumpi ir greiti. Kolos pu
siasalio žaliavos galėtų tuojau 
pasiekti čia perdirbimo ga
myklas.

Vokiečio bankininko nuo
mone, Sovietų Sąjunga yra mil
žiniška šalis, kurios įvairių 
sričių išsivystymas labai ski
riasi, todėl čia neįmanomas 
joks vieningas planas. Ypatin
gos ūkio sritys galėtų sukurti 
sektinus pavyzdžius. Kalinin
grado patirtį būtų galima ki
tur pritaikyti. Kaip veikia rin
kos ūkis, lengviausiai patiria
ma, susitinkant su jame dir
bančiais žmonėmis, kurie pasi
rengę padėti patarimais. Pra
džioje tai net svarbesnis daly
kas negu didelė kapitalo para
ma. Kapitalo reikia, kai susi
tariama dėl konkrečių pasiū
lų, teigia Christiansas.

Siūlo kviesti Volgos vokiečius
Kaliningrado srityje šiuo 

metu gyvena apie 900.000 žmo
nių, iš jų 90% — rusai. Rusijo
je gyvena maždaug du milijo
nai vokiečių. Karaliaučiaus 
sritis galėtų priimti jų vos 
trečdalį. Tokia galimybė tebe- 
svarstoma, tačiau bankininkas 
pabrėžia: jeigu Kaliningrado 
rusai mano, kad Rusijos vokie
čiai jiems galėtų padėti, tai 
jie turėtų juos kviesti. Tai ne
sąs paskyrimo ar nurodymo 
dalykas. Kas prieš pustrečių 
metų atrodė tiktai iliuzija, da
bar tampa vizija, nes vokiečiai 
ir rusai ieško naujo susiprati
mo. Koenigsbergas šiandien 
yra rusiškas ir pasiliks rusiš
kas, tačiau gal kaip laisvos pre
kybos sritis būsimos Europos 
ženkle, sako vokietis bankinin
kas Wilhelmas Christiansas.

Nauji pavojai
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio pranešimu, So
vietų Sąjungos vadovybė yra 
painformuota apie tai, kad 
Lietuvos respublika neketina 
pasirašyti jokio pavidalo res
publikų sąjungos sutarties.

Tuo pačiu pranešama, kad 
Sovietų Sąjungos pareigūnai 
atsisako garantuoti savo su
tarčių įvykdymą dėl išteklių 
ir prekių pardavimo Lietuvai 
jau nuo 1990 m. spalio mėne
sio. Tęsiama bankų ir diploma
tinė blokada, vakarinių Lietu
vos sienų uzurpacija, gink
luotas kišimasis į civilinius 
reikalus, terorizuojami jau
nuoliai, atsisakantys tarnau
ti svetimoje kariuomenėje (.. .) 
Ardomajai veiklai skiriama 
daug lėšų ir propagandos prie
monių, rengiama nauja agresi
ja. Kviečia “pasaulio tautas ir 
demokratines valstybes nelikti 
pasyviomis didėjančio pavo
jaus Baltijos šalims akivaiz
doje”.

Kalbėjo parlamente
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio pakviestas, rug
sėjo 17 d., VLIKo pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis pasakė kal
bą tarybos posėdyje. Taipgi 
lankymosi Lietuvoje metu susi
tiko su įvairių politinių gru
pių atstovais ir turėjo progos 
plačiau pasikalbėti su ministe- 
re pirmininke K. Prunskiene.

(ELTA)
Baltiečiai kovoja

“The Philadelphia Inquirer” 
rugsėjo 10 d. laidoje rašo — 
demokratiniai kraštai bu
vo užklupti staigiu Baltijos 
valstybių nepriklausomybės pa
skelbimu. Vakariečiai esą tarp 
kūjo ir priekalo: norėtų padė
ti baltiečiams, bet bijo pakenk
ti Gorbačiovo reformoms. Ta
čiau, kad ir nenorom, JAV pre
zidentas turėjo susitikti su 
Baltijos valstybių vadais.

Pabaltijo nepriklausomybei 
esanti didelė kliūtis tų kraš
tų ekonomikos glaudus sujun
gimas su Sov. Sąjungos ekono
mika.

Nežiūrint visų kliūčių, yra 
prošvaisčių. Lietuva rugpjūčio 
14 d. kaip suvereni valstybė 
pasirašė sutartį su Rusijos 
respublika. Tokią sutartį pasi
rašyti tikisi Latvija ir Estija. 
Numatoma taipogi sutartis pa
sirašyti su Ukraina ir Gudija. 
Tokie veiksmai, pasak straips
nio, veda į nepriklausomybę.

Laikraštis priduria, kad esa
moj padėty vakariečiai gali pa
gelbėti Baltijos kraštams. Pir
miausia reikia baltiečiams pa
galbos išvystyti laisvos rinkos 
ekonomiką ir tam tikslui pa
ruošti žmones. Taip pat jiems 
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Šimtas metų nuo pirmojo Šv. Rašto vertimo į lietuvių kalbą

reikia technikinės pagalbos iš
vysti regioninį kooperavimą, 
kad jie galėtų sėkmingai daly
vauti tarptautinėje arenoje. 
Estija, Latvija ir Lietuva tu
rėtų būti pakviestos kaip ste
bėtojos dalyvauti lapkričio 
mėnesį įvykstančioje Europos 
saugumo ir kooperavimo kon
ferencijoje. Vakariečiai tu
rėtų atkreipti dėmesį į tų kraš
tų izoliaciją ir padėti jiems nu
sikratyti priklausomybe Mask
vai, kad galėtų sėkmingai veik
ti, kai bus pasiekta tikra ne
priklausomybė. Baltijos kraš
tų žmonės tol nenurims, kol 
bus iškovota pilna nepriklau
somybė, kuri jiems buvo pa
neigta dešimtmečiais.

Baltijos kraštus lankantys 
patiria stiprų įspūdį: baltie
čiai nuožmiai didžiuojasi sa
vo kultūriniu palikimu, apsi
sprendę ir drąsiai pasiryžę bū
ti laisvi, pasiturintys ir ne
priklausomi.

Nauja Sąjūdžio seimo 
tarybos valdyba

Sąjūdžio seimo taryba iš
rinko naują valdybą: pirminin
ku - ilgametį sąjūdietį Juozą 
Tumelį, dirbantį Mažvydo 
bibliotekoje, vicepirminin
kais - filosofą ir “Šiaurės Atė
nų” redaktorių Vytautą Radž- 
vilą, vyriaūsybinėj tarnyboj 
dirbančią Angonitą Rupšytę, 
buvusią Sąjūdžio rinkiminės 
vajaus koordinatorę, Lietuvos 
mokslų akademijos lituanistą 
Albertą Zalatorių, Vilniaus 
universiteto istoriką Alfredą 
Bumblauską ir kaunietį Alfon
są Vaišnorą.

Ir vėl Maskva blokuoja 
vizas

Į Lietuvą turėjusiam išvykti 
kun. Kazimierui Pugevičiui 
neišdavė vizos. Pasak šaltinių 
Maskvoje, jo vizą blokuoja 
KGB. Jis ruošėsi važiuoti į Lie
tuvą “Caritas” kvietimu aptar
ti tolimesnius labdaros dar
bus. Religinė šalpa šiais me
tais į Lietuvą pasiuntė 40 tonų 
knygų bei pusę milijono JAV 
dolerių vertės medicininės pa
galbos ir techninės įrangos.

Arūno Čiuberkio viza taip 
pat įstrigo Maskvoje. Jis turė
jo rugsėjo 14 d. išskristi su 
“Campus Crusade for Christ” 
delegacija į Lietuvą. Kiti de
legacijos nariai gavo vizas, o 
pasak sovietų ambasados Va
šingtone, Čiuberkio atveju 
reikia “specialaus leidimo”. 
Čiuberkis su Kauno ir Akade
minio teatro aktoriais praėju
sį pavasarį Vilniuje įdubliavo 
filmą apie Jėzaus gyvenimą pa
gal Luko evangeliją. Filmas pa
gamintas 150 kalbomis. Lietu
vių kalba filmo premjera Vil
niuje ir Kaune - rugsėjo 21- 
22 d.d. (LIC)
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Mažoji Lietuva mirtinoje tyloje
Rezistencinio sąjūdžio suvažiavimo kreipimasis į 

Lietuvos aukščiausiąją tarybą
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkui
Ponui Vytautui Landsbergiui 
Vilnius, Lietuva
DIDŽIAI GERBIAMAS
PONE PIRMININKE,

Mažosios Lietuvos rezisten
cinio sąjūdžio suvažiavimas, 
1990 m. rugsėjo 2 d. įvykęs Či
kagoje, sveikina Lietuvos vy
riausybės ryžtingas pastangas 
atstatyti Lietuvos valstybę. 
Jūsų darbams ir pastangoms 
nuoširdžiai pritaria už tėvynės 
ribų gyvenanti tautos dalis.

Okupacinė tvarka žiauriai 
nuteriojo Lietuvą. Dar skau
desnis likimas ištiko Mažąją 
arba Prūsų Lietuvą. Baisus ge
nocidas sunaikino mūsų gen
čių gyvenimą, trukusį tūkstan
čius metų. Tačiau jis negali 
išbraukti tautos amžių istori
jos, negali sunaikinti to kraš
to žmonių sukurto kalbinio ir 
kultūrinio palikimo, nei jų kū

...Beveik kartu pradėjom šią kelionę, 
bet tu pralenkei ir palikai mane. 
Tu išėjai į kitą, daug geresnį pasaulį, 
ten kur nėra skausmą, vargą ir ligą... 
...Bet greitai vėl mes susitiksim 
ir garbinsim Dievą Tėvą per amžius kartu...

PASKŲS - prieš metus, 1989 m. rugsėjo 24 d. 
Dievas Tėvas pasišaukė pas save mūsų 
mylimą žmoną, mamą, draugę - IDĄ. 
Metinių proga prašome draugus ir 
pažįstamus maldoje prisiminti Jos sielą.

Vyras Lionginas, sūnūs - Robertas 
ir Alfredas

PADĖKA
Nuo mūsų mylimo vyro ir tėvelio

a.a. JONO AŽUBALIO
laidotuvių praslinko nemažai laiko, tačiau mes tebegyvenam 
liūdesy. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems laido
tuvėse, išreiškusiems velioniui paskutinę pagarbą.

Mūsų nuoširdi padėka prel. dr. Pr. Gaidai, kun. klebo
nui J. Staškui, kun. V. Braukylai už iškilmingas koncele- 
bracines Mišias Lietuvos kankinių šventovėje, maldas kop
lyčioje ir paskutinį patarnavimą kapinėse.

Dėkojame “Sutartinei” ir jos vadovei muz. N. Benotie- 
nei už įspūdingą giedojimą šventovėje, velionies krikšto 
vaikams, draugams ir visiems giminėms už paguodos žo
džius, užprašytas Mišias, gėles. Dėkojame visiems, kurie 
liūdesio dienomis reiškė mums užuojautą žodžiu, raštu, 
telegramomis, per spaudą.

Dėkojame aukojusiems “Tėviškės žiburiams” ir Kana
dos kultūros muziejui. Nuoširdi padėka Š. Amerikos klubo 
“Vėjas” krepšininkams ir vadovams. Dėkingi giminėms, 
kurie nešė karstą ir suteikė mums visokeriopą pagalbą. Dė
kojame B. Stanulienei už rūpestingai paruoštus pietus, taip 
pat labai ačiū visoms ponioms ir giminėms už pyragus.

Su nuoširdžiu dėkingumu -
žmona Onutė, sūnūs - Jonas ir Linas Ažubaliai

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 600,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”
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rėjų bei darbuotojų kapų Ne
muno ir Priegliaus krantuose. 
Niekas neturi galios pašalinti 
Baltijos gyvenimo erdvės, skir
tos lietuvių tautai, nei jos lais
vės troškimo nuo seniausių 
laikų.

Kai tauta keliasi nepriklau
somam gyvenimui, Mažosios 
Lietuvos rezistencinis suva
žiavimas prašo Lietuvos vy
riausybę nepalikti mūsų bran
gios tėviškės mirtinoje tylo
je laisvės rūpesčiuose ir dar
buose.

Su pagarba:
Algis A. Regis, pirm. 
A. P. Bagdonas, sekr. 
Atstovai:
Martynas Brakas 
Ansas Lymantas 
Ramūnas Buntinas 
Ieva Ašmytė 
Ieva Jankutė 
V. Pėteraitis 
T. Andruškevičienė 
Vilius Trumpjonas 
J. Lampsatis

LENKIJOS LIETUVIAI

Pertvarka tautinėje veikloje
Papūtus naujiems vėjams, sukruto persitvarkyti ir Lenkijos lietuviai. Neįvykus pirmajam 

neeiliniam suvažiavimui, rudenį numatytas kitas reorganizacinis suvažiavimas

ANT. SURAUČIUS
Jau dveji metai stebima ir 

sveriama, kas pas lenkus Vil
niaus krašte ir pas lietuvius 
Lenkijoje. Didelė nelygybė! 
Gal ne tiek erzina, kiek domi
na, kokiomis išmonėmis reiš
kiasi lenkai Vilniuje, surusė
ję lenkai Šalčininkų rajone ir 
Trakų, Vilniaus, Švenčionių 
rajonų apylinkėse.

Lojalūs piliečiai
Lenkijoje lietuviai yra loja

lūs piliečiai. O juk ir čia lietu
vis gali pasakyti: mus “rovė ir 
neišrovė”. Buvo stengiamasi 
lietuvius slopinti — neužslopi
no. Gal kiek Seinų-Punsko 
krašto pakraščiais lenkišku
mas paslinko į lietuvių gyve
namą plotą. Lenkijos gilumoje 
pakrikę lietuviai tiek laikosi, 
kiek įmanoma. Vieni nesisle
pia ir aktyviai dalyvauja lietu
vių visuomeniniame bei kultū
riniame gyvenime, kiti užsislė
pę dėl šventos ramybės nenori 
bendrauti su tautiečiais. Ką 
gi, tenka priimti tai kaip natū
ralų reiškinį užtrukusioje išei
vijoje. Jau kiek amžių lietu
viams tenka atiduoti duoklę 
lenkų tautai, siekiančiai dau
gėti kitų tautybių sąskaita.

Lietuviai nesiskundžia, ne
puola, nekaltina. Lenkai gi tę
sia skundų ir kaltinimų kam
paniją dėl jų sunkios padėties 
Vilniaus krašte. Nebuvo taip 
ir juo labiau nėra taip. Ne lie
tuviai kalti, kad lenkų sumažė
jo Vilnijoje. Jeigu pas juos kas 
iš lenkiškumo liko, tai daugiau 
tai, kas nešlovingai savita jų 
būdui. Surusėję, jie daugiau 
rusų kultūros žmonės. Todėl 
ir netenka tikėtis jų lojalumo 
laisvėjančiai Lietuvos respub
likai. Tiesa, pastaruoju laiku 
yra lojalumo reiškinių, bet lo
jalius Lietuvos piliečius len
kus aršiai puola surusėjusi ir 
pasidavusi TSKP lenkų dau
guma.

Lenkų laikysena
Jeigu lietuviui tenka prasi

tarti, kad dabartinių Lietuvos 
lenkų dalis — tai sulenkėję lie
tuviai, kyla didžiausias triukš
mas ne tik Vilnijoje, bet ir vi
soje Lenkijoje, visoje pasauli
nėje lenkų bendruomenėje. 
Jeigu kuris sulietuvėja, jeigu 
kas iš lenkų apvaldo lietuvių 
kalbą ir baigia aukštą mokslą, 
dalyvauja lietuvių kultūrinia
me gyvenime, tai surusėję ir 
susovietėję lenkai baisiausiai 
smerkia tą savo tautietį.

Visai kitaip pas lietuvius: 
tapo lietuvis lenku, ma, jį Die
vas — lietuvių tautos galia ne 
kiekybėje, o kokybėje. Ne be 
to, kad ir lietuviai yra jautrūs 
savo tautiečių išsilaikymo 
klausimui, bet reiškia tai ki
taip. Nebent savo tarpe pasi
kaitina nuolaidumu ir perne
lyg pasyvia laikysena.

Nauji užmojai
Vis dėlto didėjanti nelygy

bė veikia ramaus ir nuosai
kaus būdo lietuvius Lenkijoje, 
tačiau be aimanų ir priekaiš
tavimų lenkams. Nuo praeitų 
metų vasaros, pagrindinai kei
čiantis padėčiai Lenkijoje, 
prasidėjo ir savarankiškos pa
stangos kelti tautinį, kultūri
nį ir visuomeninį gyvenimą į 
pilnai patenkinamą lygį.

Pirmiausia Seinų-Punsko 
krašte reikliau susirūpinta 
mokyklų su lietuvių kalba tink
lo išplėtimu. Darbas dar sun
kiai vyksta, slogiam klimatui 
lėtai besikeičiant, bet yra tę
siamas, matant aiškias sėkmės 
perspektyvas. Lietuvos laisvė
jimas — pagrindinis laidas 
Lenkijos lietuvių gerovei. Ne 
politinis abipusiškumo klausi
mo kėlimas, o Lenkijoje ruse
nančių lietuvininkų atgimimas 
ir įsidrąsinimas tampa realia 
teise ir galimybe.

Seinų-Punsko krašte lietu
viškas gyvenimas klestėjo 
dviem kryptim: žemės ūkio ir 
meninės saviveiklos. Didelį 
vaidmenį atlieka vidurinė lie
tuvių mokykla Punske. Jos ab
solventai veržiasi į aukštus 
mokslus, nesikratydami len
kų kalbos, nelaukdami, kol bus 
sukurtos jiems lietuviškos 
aukštosios mokyklos. Dėl vie
tos lietuviai nesiskundžia in
teligentijos stoka.

Lietuvių visuomeninės kul
tūros draugija, gyvuojanti nuo 
1957 metų, nebuvo ir nėra po
puliari Seinų-Punsko krašte. 

Daugiau reikšmės jai skiria 
Lenkijos gilumoje gyvenantie
ji lietuviai, susibūrę į Draugi
jos skyrius. Kaip ir visos tau
tinių mažumų draugijos, LVKD 
buvo vidaus reikalų ministeri
jos priežiūroje. Žmonės tiesiog 
laikė ją nekenčiamos valdžios 
statytine, atsiminė lietuvių 
draugijų veiklą tarpukaryje. 
Ir gyveno tuo įvaizdžiu, bet ki
tos galimybės nebuvo. Negali
ma sakyti, kad LVKD neturėjo 
galimybių. Turėjo ir naudojo 
jas su didesne ar mažesne sėk
me, laukdama geresnių laikų.

1981 m. “Solidarumo” pra
giedruliui sušvitus, LVKD 
Varšuvos skyrius pareikalavo 
sušaukti neeilinį Draugijos 
suvažiavimą — persitvarkyti, 
pradėti laisvos ir našesnės 
veiklos etapą. Miręs jau dr. 
Bronius Mickevičius buvo ta
da karščiausias reikalautojas 
ir skatintojas. Persvėrė įžval
gus ir pragmatiškas žvilgsnis. 
Kas žino, kaip geriau būtų bu
vę. Gal lietuviai pirmieji iš 
tautinių mažumų Lenkijoje 
būtų išėję į gyvybinį persitvar
kymą, kaip kad Lietuva išėjo į 
tautų išsilaisvinimo pirmąsias 
eiles. Drąsus, ryžtingas Lietu
vos žygis, Kovo 11 aktas ir blo
kados “karas” Lietuvai žadina 
gyvenančius Lenkijoje lietu
vius. Draugijos skyriai siunčia 
sveikinimo raštus laisvam Lie
tuvos parlamentui, nepriklau
somos Lietuvos vyriausybei, 
protestuoja prieš Maskvos blo
kadą ir šantažo priemones. 
Vroclavo LVKD skyrius suor
ganizavo protesto demonstra
ciją didžiausioje miesto aikš
tėje. Sukruto tautiečiai visur 
ir ten, kur maža apie juos gir
dėta ir žinota.

Šių metų pradžioje pirmoji 
gudų tautinė mažuma sušaukė 
neeilinį savo draugijos suva
žiavimą ir persitvarkė į tauti
nę politinę partiją. Kiek vė
liau ukrainiečiai savo neeili
niame suvažiavime pakeitė 
draugijos pavadinimą, priėmė 
naują statutą ir veiklos prog
ramą.

Neeilinis suvažiavimas
Lietuvių draugijos neeilinis 

suvažiavimas buvo numatytas 
gegužės mėnesį, bet dėl susi
dėjusių aplinkybių teko per
kelti suvažiavimą į birželio 23 
d. Į šį priešlaikinį suvažiavi
mą buvo šaukiami paskutinio
— X LVKD suvažiavimo dele
gatai, gegužės mėnesį skyrių 
pirmininkai, visuomeninės ir 
kultūrinės veiklos veteranai. 
Šauktas neeilinis suvažiavi
mas negalėjo atlikti savo už
davinio dėl delegatų kvorumo 
nebuvimo. Nedaug trūko dele
gatų nuotarmėms priimti. Pa
aiškėjo, kad nemaža delegatų, 
ypač iš jaunųjų tarpo, yra Ka
nadoje ir Vakarų Vokietijoje. 
Buvo viešėjusių tuo pačiu me
tu Lietuvoje, bet ir tokių buvo, 
kurie nematė reikalo dalyvauti.

Programa
Dėl to neeilinis suvažiavi

mas buvo paskelbtas darbine 
delegatų ir kviestų LVKD na
rių konferencija. Svarbiausiu 
konferencijos darbotvarkės 
punktu buvo Sigito Birgelio 
pateikta naujos veiklos prog
rama. Ją paruošė penkių jau
nų asmenų komisija, susibū
rusi prie “Aušros” redakcijos. 
Stebėjus judėjimą mūsuose, 
to galima buvo tikėtis. “Auš
ra”, išeinanti į platesnius van
denis, nuo š.m. pradžios eina 
reguliariai mėnraščiu, tampa 
neformalia kultūrinio sąjū
džio įstaiga. Programa plati
— apima visus tautinio, kultū
rinio ir visuomeninio būvio 
poreikius. Joje jaučiama len
kų tautinės mažumos Lietuvo
je turimų ir plačiai naudoja
mų teisių įtaiga — abipusišku
mo principas, išskyrus regio
nalinę autonomiją.

Diskusijoje buvo pastabų: 
programa pagrinde priimtina, 
bet vietomis ji perkrauta už
daviniais ir suformulavimais, 
kai kur neišvystyta. Reikalin
gas pergalvojimas ir perreda- 
gavimas. Reikalinga tokia veik
los programa, kurią lietuvių 
tautinis potencialas Lenkijoje 
pajėgtų pilnai vykdyti. Paga
liau ne pati programa laisvės 
ir demokratijos sąlygomis yra 
svarbiausia kaip veiklos aks
tinas. Svarbu yra panaudoti 
visas kitas priemones veiklai 
aktyvinti. Kai kurie senesnės 
kartos ir labiau prityrę Drau

gijos nariai pasisiūlė talkinti 
jaunųjų komisijai. Buvo pri
tarta naujam pavadinimui: 
Lietuvių Bendruomenė Lenki
joje ar panašiai. Tai būtų or
ganizacija globoti ir atstovau
ti visas lietuvių organizacijas. 
O tokių bus. Netrukus Seinų- 
Punsko krašto lietuviai turės 
atgaivintą Šv. Kazimiero drau
giją. Diskusijoje buvo kalbų 
apie būtinumą turėti savas 
jaunimo organizacijas. Atski
ra organizacija galėtų tapti 
veikianti prie LVKD centro 
valdybos Lietuvių kultūros 
paminklų Lenkijoje apsaugos 
komisija. Gal kur toliau Len
kijoje susikurtų klubas lietu
vių, nemokančių lietuvių kal
bos, bet ieškančių eiti prie sa
vo tautos šaknų.

Konferencija atliko uždavi
nį, kuris būtų tekęs pirmoje 
eilėje neeiliniam suvažiavi
mui, būtent vertino LVKD 35 
metų veiklą. Valdybų žmonės 
ir Draugijos pareigūnai yra 
matomi ir pertvarkytoje veik
loje, nemaža jų bus tiesiog ne
pakeičiami.

Busimasis suvažiavimas
Buvo nutarta neeilinį Drau

gijos suvažiavimą sušaukti š.m. 
rudenį, išrenkant skyriuose 
naujus delegatus. Centro val
dyba, išrinkta 1988 m. gegužės 
mėnesį ketverių metų kaden
cijai, gali veikti laisvai, nesi- 
ribojant senu statutu pagal 
demokratinės teisėtvarkos 
principą: viskas galima, kas 
nėra įstatymu uždrausta arba 
kitaip tvarkoma. Galima plės
ti veiklą, išreikalaujant viską, 
kas tautinei mažumai priklau
so. Pilno abipusiškumo rė
muose, bet ir neatsisakant bū
dingo lietuviui nuosaikumo, 
kuriuo, kaip gyvenimas rodo, 
daugiau pasiekiama. Suvažia- 
vimas-konferencija vyko Puns
ke lietuvių vidurinės mokyklos 
sporto salėje. Vakare toje pa
čioje salėje davė koncertą sve
čiai iš Klaipėdos — “Uosta
miesčio muzikantų” ansamb
lis, vadovaujamas Broniaus 
Mūro.

Klaipėdiečių koncertas
Seiniškiams ir punskiečiams, 

kuriuos aplanko nemažai šau
nių ansamblių iš Vilniaus ir 
Kauno, šį kartą įvykis buvo ne
eilinis. Visų pirma, ansamblis 
buvo iš Klaipėdos, antra, iš
prususią publiką žavėjo labai 
originalia ir aukšto lygio kon
certo programa.

Sekančią dieną, sekmadienį 
(birželio 24), “Uostamiesčio 
muzikantai” buvo atvykę savo 
autokaru į dainų šventę Bur
biškiu natūraliame amfiteat
re prie Galadusio ežero. Lie
tus sutrukdė svečių koncertą 
antroje šventės dalyje: klaipė
diečių “Muzikantams” teko 
koncertuoti Skripkų ūkyje 
Dūšnyčios kaime kitame Ge- 
ladusio gale. Ne vienas Seinų- 
Punsko krašto ūkininkas, sta
tydamas naujus ūkio trobe
sius, pagalvojo apie pritaiky
mus vaidinimams ir koncer
tams. Skripkų “koncertinėje 
salėje” su erdvia scena klau
sėsi koncerto apie 400 žmonių.

Po koncerto buvo labai nuo
taikingas užstalės pobūvis, vir
tęs antru — suvestiniu koncer
tu. Toks suartėjimas yra stip
rus tautinės laikysenos laidas. 
Klaipėda — Seinai!

Liepos 15 dvi lietuviškos iš
kilmės Lenkijoje: metinis tau
tiečių apsilankymas prie Da
riaus ir Girėno paminklo ties 
Myslibožu, buv. Soldinu, ir lie
tuvių dalyvavimas sukaktuvi
nėje iškilmėje Žalgirio mūšio 
lauke.

AfA 
GRAŽINAI BALSIENEI

mirus, 
vyrą VYTAUTĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame bei kartu liūdime -

Ona ir Bronius Sergaučiai

AfA 
PAULIUI DABKUI 
iškeliavus į amžinybę,

jo žmonai ONAI, seserims - SOFIJAI ir PETREI, bro
liams - STASIUI ir STEPONUI bei visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Stasys, Marija ir Dana Jokūbaičiai

AfA 
ONAI VĖLYVIENEI

mirus, 

dukras - ONĄ, STEFANIJĄ ir sūnų JONĄ su 
šeimomis, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

Z. J. Klevinai L. A. Smolskiai
L. V. Štuikiai

PADĖKA
O kad aš galėčiau danguj pabuvoti, 
prie Dievulio koją kryžium pagulėti, 
savo nupuolimą graudžiai apraudoti, 
kiekvienam skriaudėjui meile apmokėti...

Mylimas vyras ir tėvelis

AfA 
JONAS INČIŪRA

staiga mirė 1990 m. rugpjūčio 31 d. Toronte, palaidotas 
rugsėjo 4 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. A. Simana
vičiui, ofm, ir kitiems kunigams už maldas laidotuvių namuose, 
koncelebracines Mišias bei palydėjimą [kapines.

Nuoširdi padėka visiems už atsilankymą laidotuvių na
guose, užprašytas Mišias, prisiųstas gėles, pareikštas užuo
jautas žodžiu ir spaudoje bei palydėjimą į amžino poilsio vietą. 
Ypatingas ačiū V. Ottienei už lietuvišką žemę ir gintarėlį padė
tus ant velionies karsto. Dėkojame G. V. Balčiūnams už pada
rytas nuotraukas bei kitas paslaugas. Nuoširdus ačiū B. Stanu
lienei už paruoštus pusryčius ir visoms ponioms - už pyragus.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems mus paguodusiems 
taip gilaus skausmo ir liūdesio valandose.

Liūdintys -žmona Ona, dukra Regina, 
sūnūs - Jonas ir Petras

PADĖKA
Mylimas vyras ir tėvelis

AfA
JONAS LIETUVNINKAS

mirė 1990 m. rugpjūčio 2 d. Darien, CT, JAV-se, 
palaidotas rugpjūčio 6 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, 

Mississaugoje.
Mūsų nuoširdi padėka Prisikėlimo parapijos klebonui 

kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, ir kitiems kunigams už 
koncelebruotas Mišias, kun. J. Liaubai, OFM, už prasmingą 
pamokslą, maldas koplyčioje, palydėjimą [ kapines, pareikš
tą užuojautą. Ačiū Danguolei Rodkienei už gražų giedojimą 
bei vargonavimą šventovėje.

Esame dėkingi visiems atsilankiusiems į laidotuvių 
namus bei palydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą, už 
Mišias, atsiųstas gėles, pareikštas užuojautas žodžiu ir 
spaudoje, už aukas Pagalbos Lietuvai vajui, Kanados lietu
vių fondui, JAV Lietuvių Bendruomenei. Dėkojame mieliems 
bičiuliams už karsto nešimą, atsisveikinimo žodį kapinėse 
draugų vardu tarusiai Primai Saplienei.

Ačiū B. Stanulienei už rūpestingai paruoštus pusryčius, 
mieloms draugėms ir giminėms už pyragus.

Niekad neužmiršim sulauktos pagalbos ir nuoširdumo iš 
Hildos ir Romo Simonavičių, Primos ir Broniaus Saplių, ku
rie rūpinosi laidotuvėmis, mums toli esant nuo Toronto.

Nuoširdžiai dėkingi visiems, kurie buvo su mumis taip 
skaudžiose atsiskyrimo valandose.

Liūdintys - žmona Milda, duktė Mildutė, 
sūnus Valentinas-Raimundas

r ’SAMOGniA- j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai [riša 
knygas bei žurnalus

Canaiiiaii Strt jHeinotialš Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

/X.. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8Tel. (416)625-2412

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

LOUISTEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls į

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš-f 
kai. Užsakymus atliekame pagal projek-: 
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimąl 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms*
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.



Dalis Vilniaus universiteto folklorinio ansamblio “Ratilio", koncertavusio Šveicarijos Ženevoje ir apylinkėse
1990 m. rugpjūčio 8-14 d.d. Nuotr. F. Vaskiutės

Tautiečiai iš Lietuvos Šveicarijoje
Aukštieji pareigūnai, “Ratilio” ansamblis, turistai ir 

šveicarų-lietuvių draugija

Torontas pralaimėjo Atlantai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

saros žaidynės Atėnuose, bet 
jos teko Atlantai. Pralaimėji
mą Atėnams, matyt, atnešė lė
šų stoka moderniems įrengi
niams ir teroristų grėsmė, iš
garsinusi tarptautinį Atėnų 
orauostį.

Toronto abejonės
Toronto pastangoms trūko 

vieningumo. Daug reklaminio 
darbo įdėjo Toronto ir Ontario 
olimpinis komitetas, vadovau
jamas milijonieriaus P. Hen- 
dersono, žaidynėse dalyvavu
sio su olimpine jachta. Toron
tu! garsinti komitetas sutelkė 
16 milijonų dolerių, kurių be
veik pusę parūpino Kanados 
ir Ontario vyriausybės. Pra
džioje komitetas olimpinėms 
žaidynėms buvo numatęs $1,053 
bilijono išlaidų ir $1,063 bili
jono pajamų. Vėliau paaiškė
jo, kad visoms išlaidoms rei
kės $2,52 bilijono ir kad jų ne
padengs $2,43 bilijono numa
tytos pajamos.

Modernus beisbolo SkyDome 
stadionas yra per mažas olim
pinėms žaidynėms. Joms rei
kėtų padidinti ir pritaikyti 
dabartinį CNE parodų aikštės 
stadioną. Ginčų atnešė ir bran
gus olimpinis kaimelis tūks
tančiams sportininkų. Ne visi 
patikėjo aiškinimu, kad po 
olimpiados ten butų prieina
ma kaina susilauks mažiau už
dirbantys torontiečiai. Mat bu
tų nuomą gali padidinti olim
piniam kaimeliui pasirenka
ma brangi žemė centrinėje 
miesto dalyje su taip pat bran
giais butų įrenginiais.

Drapeau kūdikis
Ontario premjero D. Peter

sono liberalų vyriausybė olim
pinėms žaidynėms Toronte 
1996 m. sutiko parūpinti $125 

MEDELIS CONSULTING£ .J
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

įvairus patarnavimai Lietuvoje.
> Pervežam palaikus, palikimus ■ Prižiūrim kapus • Perduodam 

paramą giminėms > Nuperkam automobilius, elektronikos 
aparatus a Pristatom gėles ■ Per trumpiausią laiką išrūpinam 
iškvietimus apsilankyti Lietuvoj, ■ Iškviečiam gimines i Kanadą

a Parūpina m jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio
• “Aeroflote" patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir 1.1.

Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel.
1 -416-434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al HIQ MPHFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., MLulv IVILULLIu 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS l LIETUVĄ
Šiuo metu patogiausias susisiekimas su Lietuva yra SAS 
(Skandinavų oro linija) TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA. 
Deja, tiesioginių skrydžių per Kopenhagą i. Vilnių dar nėra. 
Iš Toronto išskrendama penktadieniais ir grįžtama sekmadieniais. Kelio
nės organizuojamos kas trečią penktadienį, pradedant liepos 13 d., atsira
dus mažiausiai 5 asmenims. Registracija baigiama 4 savaites prieš iš- 
skrendant. Norintiems parūpinsim apsistojimo vietą nuo 7 iki 21 dienos. 
Turintiems iškvietimus - gera proga prisidėti, grįžti galėsit norimu laiku, 
nežiūrint kaip ilgai ten viešėtumėt. Vasaros sezonui bilieto kaina - S1309. 
Besidomintieji prašomi kreiptis į ALGĮ MEDELĮ asmeniškai nurodytu 
telefonu. Į kitus kraštus suplanuojame keliones, taip pat parūpiname bilie
tus pigiausiomis kainomię.

:aset'nisman

milijonus ir padengti deficitą, 
jeigu jo būtų susilaukta. Šie 
įsipareigojimai daug kam pri
minė 1976 m. olimpiadą Mont- 
realyje ir jo burmistro Jean 
Drapeau drąsius žodžius 1975 
m.: “Galimybė susilaukti olim
pinio deficito yra tokia pat, 
kaip vyrui pagimdyti kūdi
kį ...” Ir vis dėlto burmistras 
J. Drapeau tada pagimdė net 
$1,3 bilijono deficitinį 1976 m. 
olimpinių vasaros žaidynių 
kūdikį.

Torontą galutinis Tarptau
tinio olimpinio komiteto spren
dimas 1996 m. olimpiados klau
simu Tokijo mieste užklupo 
Ontario vyriausybės pasikei
timo laikotarpiu. Rinkimus 
pralaimėjęs liberalų premje
ras D. Petersonas savo parei
gas juos laimėjusiam NDP so
cialistų premjerui Bob Rae 
perduoda tik spalio 1 d. Teko 
imtis kompromisinio sprendi
mo. Ginti Toronto teisių į 1996 
m. olimpiadą išvyko Toronto 
ir Ontario olimpinio komiteto 
pirm. P. Hendersonas, bur
mistras A. Eggletonas, Onta
rio gubernatorius L. Alexan- 
deris ir Kanados užsienio rei
kalų ministeris J. Clarkas.

Ši oficiali delegacija Toki
jo mieste jau rado Toronto 
“Duonos, ne cirko” koalicijos 
narius, su savo vadu M. Shap- 
cottu atmetančius olimpines 
žaidynes Toronte 1996 m. Pa
sak jų, Torontui reikia ne žai
dynių, o namų ir butų visiems 
gyventojams prieinamomis 
kainomis. Prie koalicijos na
rių prisijungė ir jiems prita
riantys japonai demonstrantai.

Kitos priežastys
Tarptautinio olimpinio ko

miteto pirm. J. A. Samaran- 
chas su kitais atstovais lankė

LIETUVIŲ VAIKŲ 
DARŽELIS,

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vedamas, priima vai
kučius nuo 2,5 iki 5 metų am
žiaus, pusei ar visai dienai. 
Skambinti telefonu 534-5773 
Toronte. 

si Toronte, kalbėjosi net ir su 
“Duonos, ne cirko” koalicijos 
nariais, susipažino su ju prob- 
lemomis. Jam liūdną įspūdį tu
rėjo padaryti tarptautinis To
ronto L.B. Pearsono orauostis, 
vos įstengiantis susidoroti su 
normaliu keleivių antplūdžiu. 
Gausiems olimpinių žaidynių 
svečiams turbūt nedaug tepa- 
dėtų ir jau pradėtas orauosčio 
padidinimas.

Negalima užmiršti ir paste
bimai Toronte kritusio turis
tų skaičiaus. Pernai čia buvo 
surengti 975 didžiųjų organi
zacijų suvažiavimai, o šiemet 
patalpos užsakytos tik 687 to
kiem suvažiavimam. Net ir 
amerikiečius nuo Toronto at
baido per didelės išlaidos, ku
rias atneša vidutinė $105 kam
bario kaina viešbutyje, bran
gios pramogos, brangus benzi
nas, brangūs rūkalai, alkoholi
niai gėrimai ir netgi maisto pa
tiekalai restoranuose. 1989 m. 
turistų skaičius Toronte suma
žėjo 22%, jis krinta ir šiais me
tais. Belieka tik spėti, kas įvyks 
1991 m., kai įsigalios Kanados 
vyriausybės naujasis 7% pre
kių ir paslaugų mokestis. Ne
nuostabu, kad Tarptautinis 
olimpinis komitetas 1996 m. 
vasaros žaidynėms pasirinko 
už Torontą pigesnę Atlantą.

V. Kst.

OVERSEAS VIDEO TAPE 
Pakeičiame 3 vai. video juostas 
iš vienos sistemos į kitą tik 
už $45. Darbas garantuotas. 
NTSC, PAL, SECAM, Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos 
sistemas į kanadišką ir atvirkš
čiai. 8 ir 16 mm filmas ir skaid

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

FRANCES VASKIUTĖ

Pagarbi palyda
Pastarosiomis savaitėmis 

Šveicarijoje ir, žinoma, kai kur 
kitur Europoje įvyko gana iški
lūs renginiai. Du žymiausieji 
Lietuvos vyriausybės asmenys 
— Landsbergis ir Motieka — 
dalyvavo 37-toje Europos lie
tuviškų studijų savaitėje Ein- 
siedelne, Šveicarijoje, 1990 m. 
rugpjūčio 5-12 d.d. Taipgi ir 
kitiems žymesniems Lietuvos 
piliečiams atsirado galimybė 
būti drauge su visais kitais 
iš dvylikos Europos ir Šiaurės 
Amerikos šalių suvažiavusiais 
dalyviais. Lenkų pareigūnai 
su atitinkama pagarba sutiko 
V. Landsbergį prie sienos ir 
jo automobilį palydėjo iki Var
šuvos, iš kur jis su žmona iš- 
skirdo į Ciurichą.

Pažįstamas ansamblis
“Ratilio”, 40 asmenų tautinio 

meno grupė iš Vilniaus univer
siteto, pasirodė čia jau antrą 
kartą per dvejus metus Žene
voje, metinėje to miesto šven
tėje. (Paprastai šveicarai pa
našioms grupėms teleidžia pa
sirodyti kas penkeri metai). In
tensyvaus gastroliavimo Švei
carijoje metu rugpjūčio 8-14 
d.d. jau gerai pažįstama muzi
kantų ir šokėjų grupė su pasi
rodymais Ženevoje ir apylin
kėse buvo taip užimta, kad te
turėjo pusdienį laiko aplanky
ti krautuves ir pasidaryti po 
apylinkes. “Ratilio” žavėjo 
auditorijas senovės lietuvių 
dainomis ir šokiais, kuriems 
nebeleidžiama išnykti. Žiūro
vai taipgi buvo įtraukti kar
tu su jais pasišokti. Buvo vie
nas šokis specialus vaikams. 

Vilniaus universiteto folklorinio ansamblio “Ratilio” orkestrėlis, daly
vavęs su ansambliu koncertuose Šveicarijos Ženevos miesto šventėje 1990 
m. rugpjūčio 8-14 d.d. Nuotr. F. Vaskiutės

ENCHANTE «
IWIPOR i EHS EXPORTERS

2938 DUNDAS ST. W. a vakarus nuo keele gatvės)

TEL.-.7690631 TORONTO
FAX:7690586 .ONTARIO

TAX FREE EXPORT CENTRE
Panasonic <§> H itach i

Pirmad. ir antrad.
10 v.r. iki 6 v.v.

Trečiad., ketvirtad. ir penktad.
10 v.r. iki 8 v.v.

Šeštadienį 10 v.r. iki 4 v.p.p.
Sekmadienį - UŽDARYTA

VMS

M7&M9 220 VOLTS
VIDEO CAM ERA/RECORDER

“Ratilio” studentai, kurių gru
pė įsteigta 1968 m., vasaros 
atostogų metu, keliaudami po 
kraštą, renka senovines dai
nas, šokius, muziką. Koncer
tuose “Ratilio” bando parody
ti atskirų Lietuvos sričių — 
Aukštaitijos, Dzūkijos, Suval
kijos ir Žemaitijos — šokių bei 
dainų skirtingumus.

Tie turistai iš Lietuvos 
Šveicarijoje buvo kiek kito
kie. Iš tikrųjų jie atrodė ir el
gėsi kaip ir visi kiti turistai 
iš bet kurio krašto. Tik jiems 
trūko pinigų. Priimant Lietu
vos pilietybę, kurios nepripa
žįsta sovietinė valdžia, atsi
sakoma ir oficialios turisto 
padėties. Tai buvo neįprastas 
atvejis.

Pralaužė blokadą
Šveicarų-lietuvių draugija, 

turinti centrinę būstinę Žene
voje, pralaužė sovietų bloka
dą, liepos 13 dieną į Vilnių 
pasiųsdama būtiniausių vais
tų. Tuo pačiu metu ir kitos 
svarbios siuntos laukė prie 
sienos patikrinimo. Sovietų 
konsulatas Ženevoje dėl tų 
siuntų išreiškė nepasitenki
nimą, ir draugijos pirminin
kas turėjo palikti Ženevą, 
negavęs vizos kelionei į Lie
tuvą. Tačiau Varšuvoje jam pa
vyko įtikinti sovietus, kad 
toks elgesys galįs sukelti ne
malonią tarptautinio pobūdžio 
įtampą su Šveicarija, ypač jei 
būtų varžomas vaistų persiun
timas. Ir jis visas siuntas pri
statė.

Jei žmonių ir prekių judė
jimas į Lietuvą ir iš jos nebus 
sustabdytas, “geležinė uždan
ga” bus dingusi lygiai taip, 
kaip ir Berlyno siena.
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Folklorinis Lietuvos ansamblis “Ratilio” koncertavo Šveicarijos Ženevoje 
bei apylinkėse 1990 m. rugpjūčio 8-14 d.d. Nuotr. F. Vaskiutės

Aukos Kanados lietuvių fondui
NAUJI NARIAI:
1746. Linkunaitis Jonas.....
1895. Guniauskas Vladas....
1896. Aklys Jonas................. ,
1897. Bendoraitis Juozas
1898. Kisielienė Pranė....... .
1899. Sapkienė Valerija ..... .
1900. Bataitis Juozas ...........
1901. Kisielaitis Juozas.......
1902. Orentienė Zinaida......
1903. Pakulis Juozas............
1904. Vaičiūnas Petras........
1905. Vaičiūnas Austė.........
1906. Žitkus Vladas..............
1907. Vaksmano Antano atm.
1908. Skaisčio Eimučio atm.
1909. Brasas Petras..............
1910. Rameikis A...................
1911. Stas Romas ..................
1912. Stas Dalia ............ ........
1913. Aneliūnienės Adelės atm..105
1914. Kirkilis Leonardas .........
1915. Gudelis Viktoras .............
1916. Baltaduonytė-Lemon

Rūta...................................
1917. Ščepanavičienė Zuzana ...
1918. Pilipavičius Leonas........
1919. Radėnas Henrikas...........
1920. Vengrio Broniaus atm.....
1921. Staškevičius J....................
1922. Jungmeisteriai Ada ir

Borisas..............................

$ 100
.... 100
....  100
....  100
....  100
.... 100
....  300
.... 100
....  100
....  100
....  100
.... 100
.... 100

... 200
.. 1,095
.... 100
.... 300
.... 100
.... 100

100
100

100
100
200
100
140
100

100
1923. Kušneraičio Osvaldo atm.,100
1924. Rudis Leonidas................  100

100 
100 
100 
250 
250 
100 
350

100
100
100
100
100
100
100
100

1925. Buštnanas A. V..............
1926. Maziliauskienė Ina .....
1927. Gorys Julius.................
1928. Ratavičius Ksaveras ....
1929. Ratavičienė Agota.......
1930. Zubricko Mečiaus atm.
1931. Perkausko Vlado atm....
1932. Kraniauskienės Pranės

atm...................................
1933. Montvila P.......................
1934. Pivoriūnas Alfonsas....
1935. Montvilienė G.................
1936. Vaitkevičius V................
1937. Vaičiulionis I.................
1938. Pleinio Juozo atm..........
1939. Bersėnienė Elena ........
1940. Gaspero Aleksandro atm..100
1941. Lietuvninko Jono atm...... 100
1942. Tirilis Robertas...............  100
1943. Dalibago Aleksandro atm..200
ĮNAŠUS PAPILDĖ: IKI

11. Rastapkevičius Juozas..$ 450
73. Koyelaičiai Aleksas ir a.a.

Teodora........................  91,165
120. Statulevičiaus Aleksandro

atm....................................... 506
187. Bumbulis Antanas..........  200
316. Stygos Prano atm..............  300
330. Šernas Gytis M................... 280
357. Leverių Onos ir Juozoatm. 850
394. Zavadskienė Vera............  520
440. Vindašių Edmundo ir Povilo

atm....................................... 902

VMS

$299.99

5,773.50
......  200

250
655
200

200
250
350
350

50
25
95
50
40
50
50
30
25
25
25

$

511. Chainausko Miro atm....... 390
718. Agurkio Vitoldo atm.....  2,100
805. Ramonas Ignas ................  320
816. Pargausko Prano atm....... 120

1025. Milašiaus Broniaus atm..1,230 
1243. Stanevičiaus Leono 

atm ...................
1468. Bumbulienė Monika 
1515. Effertas Petras ir a.a.

Veronika....................
1579. Mitalo Algirdo atm. ..
1589. Bumbulytė-White Vida ...
1590. Bumbulytė-Dornfeld

Rima ...................................
1633. Poškienė Klementina.....
1697. Krausas Arvydas ......
1698. Krausienė Elvyra.....
PRADINIAI ĮNAŠAI:
Schachow Erna ...................
Vaitkevičius R......................
Zabarauskienės Olgos atm. 
Timosenko Vladas..............
Tirilienės Vandos atm........
Kačiulienė Sigita...............
GirdauskasIda N.................
Bilevičienės Magdelenos atm. ... 
Pažemeckas Juozas................... .
Ambulto Mykolo atm....................
Grimalauskienės M. atm.............
Blekaičiai Konstancija ir

Juozas ............................
Gluoksnys Pranas ........................

Naujus narius sveikiname. Pa- 
pildžiusiems įnašus dėkojame. Pa
dariusiems pradinius įnašus, kvie
čiame papildyti iki $100 ir tapti 
pilnateisiais fondo nariais. Čia 
skelbiamos aukos bei įnašai yra 
gauti iki š.m. rugpjūčio 27 d. Po 
šios datos gauti įnašai bei narių 
sąrašai bus paskelbti vėliau. Nau
jų narių vajus tęsiamas ir toliau. 
Kviečiame visus Kanados lietuvius 
tapti Kanados lietuvių fondo na
riais bei įamžinti mirusius arti
muosius. Mūsų adresą ir kitas infor
macijas galite rasti šiame laikraš
tyje mūsų skelbime. Šiuo metu ne
liečiamas kapitalas artėja prie 
$1,500,000, ir turime 1943 narius, 
kurių dalis yra įamžinti mirusie
ji. Kanados lietuvių fondas

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(Contact lenses).

ENCHANTE turi parduotuves visame pasaulyje
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TVARKO KRYŽIŲ KALNĄ

Kryžių kalno tarybos valdy
bos pirm. J. Šerkšnys “Tiesos” 
skaitytojus informuoja apie per
nai pradėtus ir šiemet tęsiamus 
tvarkymo darbus. Pernai buvo 
išasfaltuotas Šiaulių rajone 
esančio Kryžių kalno kelias, 
sutvarkytos dviejų kalno pusių 
papėdės. Šiemet senvagėn grą
žinama Kulpės upė, dirbtinai 
priartinta religijos persekio
jimo metais, kad būtų sunkiau 
prieiti prie Kryžių kalno. Nuo 
jo bus atitolinta ne tik Kulpės 
upė, bet ir išasfaltuota aikštelė 
automobiliams, įrengtas apšvie
timas. Paskirti nauji plotai kry
žiams, įrengiama didelė aikštė 
atvykstančioms maldininkų mi
nioms.

MIŠIOS KARALIAUČIUJE
Lietuviškomis Mišiomis Ka

raliaučiuje rugpjūčio 26 d. buvo 
prisimintas Jonas Bretkūnas 
(1536-1602), Mažosios Lietuvos 
švietėjas, liuteronų pastorius, 
prieš 400 metų išvertęs lietuvių 
kalbon Biblija pavadintą Šv. 
Raštą. Pirmąsias lietuviškas 
Mišias Karaliaučiuje pokario 
metais atnašavo Kauno kunigų 
seminarijos prefektas kun. Al
fonsas Bulota. Jas buvo norima 
laikyti prie Karaliaučiaus ka
tedros griuvėsių sienos, bet ne
leido milicija. Esą buvo gautas 
anoniminio asmens perspėji
mas, kad katedros teritorija 
esanti užminuota. Tad Mišioms 
po atviru dangumi teko pasirink
ti Prėgliaus pakrantę. Savo pa
mokslą kun. A. Bulota skyrė Šv. 
Raštui ir jį lietuvių kalbon iš
vertusiam J. Bretkūnui. Mišiose 
dalyvavo ir Lietuvos evangelikų 
liuteronų atstovai, skambėjo 
Vilniaus konservatorijos Klai
pėdos fakultetų etnografinio 
“Vorusnės” ansamblio gieda
mos giesmės. Dainomis “Vorus- 
nė” įsijungė į J. Bretkūno at
minimui skirtą minėjimą, kuria
me jo nuopelnus aptarė kalbi
ninkai, istorikai, Mažosios Lie
tuvos atgimimo puoselėtojai. 
Atgimstanti Lietuva gerina ry
šius su Karaliaučiaus teritori
ja, dabar vadinama Kaliningra
do sritimi. Vilties ateičiai tei
kia Lietuvos jau pasirašyta kul
tūrinio bendradarbiavimo su
tartis.

REGATA KURŠIŲ MARIOSE
Rugpjūčio mėnesį surengtoje 

regatoje jėgas išbandė stipriau
si kreiserinių jachtų buriuoto
jai Lietuvoje. Buriuotojų varžy
bas stebėjo Nidoje poilsiaujan
tys vasarotojai. Savaitę truku
sioje regatoje buvo pakankamai 
vėjo, sportinių aistrų ir geros 
nuotaikos. Dalyviai apgailesta
vo, kad dėl užsitęsusios bloka
dos vizų negavo ir Kuršių rega- 
ton negalėjo įsijungti užsienio 
buriuotojai. Nugalėtojų vardus 
pagal jachtų grupes išsikovojo: 
Kauno “Banga” (kapitonas A. 
Kalanavičius), Jonavos “Madei- 
na” (J. Valentinavičius), Vil
niaus “Venta” (R. Gutauskas), 
Vilniaus “Vilma” (R. Dedonis), 
Kauno “Kuršis” (D. Trakanavi- 
čius) ir Kauno “Gilija” (V. Mačiu- 
laitis). Pagrindinis regatos pri
zas “Didysis varpas” įteiktas 
jachtos “Banga” įgulai. Prizą 
už korektiškumą ir geriausius 

FIRCHUK TEXTILES LTD,
610 Queen Street West, Toronto, Ontario M6J 1E3 

Tel. (416) 364-5036

Turime šių firmų prekes: Sharp, Panasonic, Hitachi, 
Sanyo, Toshiba, Sony, JVC, AIWA, Akai, National.

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.
Mes turime didelį pasirinkimą 
stereo ir video magnetofonų, 
video kamerų, sintezatorių, kal
kuliatorių ir kitų elektroninių 
reikmenų.

SONY CFS-W350S

rezultatus pagal perskaičuotą 
laiką laimėjo “Ventos” įgula. 
Specialiu burių meistrų prizu 
buvo įvertinta “Esmeraldos” 
įgula, kuriai teko dažniausiai 
lopyti suplyšusias bures.

SKAITYTOJAI UŽSIENYJE
Rugsėjo 1 d. Lietuvoje buvo 

pradėtas vis dar blokadinio dy
džio laikraščių prenumeravima- 
sis 1991 metams. Daugiau infor
macijų šiuo reikalu pateikia 
dienraščiai “Tiesa” ir “Lietu
vos rytas”. Abu žada leisti nor
malias priešblokadinio formato 
laidas. Metinė “Tiesos” prenu
merata — 30 rublių, “Lietuvos 
ryto” — 29 rubliai 16 kapeikų. 
“Tiesa” nieko nerašo apie tiražo 
sumažinimą, o “Lietuvos rytas”, 
anksčiau vadinusis “Komjauni
mo tiesa”, skundžiasi, kad jam 
leidžiama turėti tik 169.000 pre
numeratorių, kai skaitytojų šei
ma jau buvo peržengusi pusę 
milijono. Gyvenama viltimi, kad 
šį nustatytą tiražą dar galbūt 
pavyks padidinti 15.-20.000 eg
zempliorių. Skaitytojai Lietu
voje dabar visus laikraščius 
prenumeruoja pilniems me
tams, iš karto sumokėdami šim
tą ar dar daugiau rublių. Mat 
visi nuogąstauja, kad suvaržy
tas tiražas nepadengs visų skai
tytojų. Šia proga kyla klausimas, 
kaip bus su skaitytojais užsieny
je? Jie taip pat nori pratęsti pre
numeratas, ypač tie, kurie Lietu
vos spaudą prenumeravo jau iš
tisus dešimtmečius. Prenumera
tos yra labai svarbios išeivijos 
laikraščių redaktoriams ir 
bendradarbiams, daug metų ra
šantiems reguliarius Lietuvos 
įvykių skyrius. Tikėkimės, kad 
jie nebus užmiršti sumažinto 
tiražo įkarštyje jr nustatytu lai
ku galės pratęsti prenumeratas, 
nepalikti be Lietuvos spaudos.

PARTIJOS ARCHYVAI
Lietuvos istorijos institutu 

pavadintame kompartijos insti
tute dabar sutelkti Lietuvos 
komunistų partijos archyvai, 
kuriuose yra daug Lietuvą lie
čiančios istorinės medžiagos. 
Į šį institutą dabar kėsinasi 
M. Burokevičiaus LKP (TSKP) 
Maskvai ištikimi partiečiai, 
pareikalavę, kad Lietuvos ko
munistų partijos archyvo dar
buotojai sutiktų dirbti jau ne
egzistuojančiame LKP (TSKP) 
istorijos institute. Jo direkto
riumi Sovietų Sąjungos kompar
tijos centras Maskvoje yra pa
skyręs politruką Konstantiną 
Surblį, oficialiai vadinamą so
vietinės istorijos daktaru. Dar
buotojai atsisakė tarnybos M. 
Burokevičiui ir dabar neįlei
džiami institutan. Pastato ap
saugą buvo sustiprinusi sovietų 
kariuomenė. Kilo pavojus, kad 
gali būti išvežta archyvinė me
džiaga. Tuo metu, kai Lazdijuo
se buvo prisimenama Molotovo- 
Ribbentropo sutartis, vilniečių 
minia saugojo Lietuvos komu
nistų partijos archyvus. Mote
rys suplėšė švarką į juos einan
čiam Maskvos direktoriui Kons
tantinui Surbliui. Dažais buvo 
aptėkštas V. Kapsuko pamink
las, o postamentas papuoštas 
prasmingu įrašu: “Tautos išda
vikas, rusų agentas”. Nuo dažų 
nukentėjo ir kariuomenės sau
gotas Lenino paminklas, v. Kst.

PANASONIC NV-M7EN
Ateikite ir palyginkite mūsų 
kainas. Malonus patarnavimas, 
galimybė susikalbėti angliškai, 
ukrainietiškai, lenkiškai, rusiškai 

bei jugoslaviškai.

A.a. JULIJA 
TOMASONIENĖ,

kaip praneša Jollitfee Funeral 
Home Ltd., Warkworth, Ont., 
mirė 1990 m. rugsėjo 7, penk
tadienį, Cobourg Dist. Gene
ral ligoninėje. Gimusi 1905 m. 
balandžio 24 d. Ramygalos 
apylinkėje, Lietuvoje. Mama 
Antosė Žižiūnaitė ir tėvas Jo
nas Kisielis. į Kanadą atvyko 
1930 metais, o 1932 m. liepos 
25 d. ištekėjo už Aleksandro 
Tomasonio.

Nuliūdime liko sūnėnas Juo
zas Kisielis, Bellevillėje, Ont., 
dukterėčia Ramona Bartkuvie- 
nė, Castleton, Ont. Palaidota 
1990 m. rugsėjo 11, antradie
nį, iš St. Jerome’s šventovės 
Tillsonburgo kapinėse.

Hamilton, Ontario
“GYVATARO” vaikų grupės re

peticijos šiais metais vyksta tre
čiadieniais, 6 v.v. parapijos salė
je. Su vaikais dirba Silvija Otto. 
Vidurinioji moksleivių grupė dėl 
nepakankamo šokėjų skaičiaus at
skirai nedirbs. Vyresnieji tos gru
pės šokėjai prijungiami prie stu
dentų grupės, kuri darbą pradeda 
rugsėjo 23, sekmadienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje. Studentus moko 
Elytė Rukšėnaitė-Tarvydienė tel. 
385-3676. Inf.

KLKM DRAUGIJOS AUŠROS 
VARTŲ parapijos skyriaus narės 
ir valdyba spalio 6, šeštadienį, 
9 v.r.- 4 v.p.p. Jaunimo centre ren
gia rankdarbių (Arts and Crafts) 
išpardavimą. Su savo išdirbiniais 
dalyvaus lietuviai ir kanadiečiai. 
Bus rankdarbių atvežtų ir iš Lie
tuvos. Tai gera proga įsigyti do
vanų Kalėdoms. Taipogi bus gali
ma skaniai pavalgyti lietuviškų 
valgių ir namuose gamintų saldu
mynų. Išpardavimas reklamuoja
mas visai kanadiečių visuomenei 
Hamiltone. Rengėjos nori pagar
sinti Lietuvos vardą. Svarbu ge
rai pasirodyti, todėl kviečiami 
visi į talką. Įėjimas - nemokamai. 
Gautas leidimas automobiliams 
statyti ant Dundurn gatvės. Z. R.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

g “Dievas teikia mums meilę,
§ kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

0 The

J Lougheed & Barnard g 

g šeimos ir tarnautojai g

>j "Žmonės, kurie atjaučia kitus” g

K Sudbury, Ontario g

Nesunku pagelbėti Lietuvai
Jau nuo seno mūsuose yra 

įprasta mirusius pagerbti ne 
vien gėlėmis, bet ir pinigine 
auka. Pastaruoju metu jau pra
dedama tai daryti ir šeimų 
švenčių, vedybų sukakčių ar 
asmenų pagerbimo progomis. 
Ką gi, jau šiek tiek prasigyve
nome ir nebebūtina žmones 
gerbti vazomis, paveikslais 
ar blizgučiais.

Šiuo metu vykdomo Pagal
bos Lietuvai vajaus aukoto
jų sąrašuose matome visą ei
lę tokių bendrų aukų. Iki šiol 
per devyniolika progų sudė
ta 7,000 dolerių. Būtų džiugu, 
jog toks žmonių pagerbimas 
išplistų ir dar labiau. Atmini
mas ir pažymėjimas neliks tai 
vien paskelbus laikraštyje. 
Vajui pasibaigus, ne tik pavie
nių aukotojų, bet ir grupinių 
dovanų atskiri sąrašai bus 
įteikti Lietuvos prezidentui, 
kad jis juos galėtų perduoti ati
tinkamiems archyvams, priei
namiems visiems, o ypač išeivi
jos veiklos tyrinėtojams.

Gera pradžia padaryta ir or
ganizacijų, kurios savb ren
giniais pagelbsti tėvynei. Štai 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
darbuotojai tarptautinio kara
vano “Vilniaus”-paviljono vi-

Edmonton, Alberta
PAMALDOS LIETUVIŲ NAMŲ 

KOPLYČIOJE po dviejų vasaros 
mėnesių pertraukos vėl prasidėjo 
rugsėjo 9, sekmadienį. Jas atnaša
vo kun. L. Bouchard. Anksčiau čia 
dirbęs kun. E. Cooney buvo per
keltas į Kalgarį. Pamaldos bus 
kiekvieno mėnesio pirmą sekma
dienį, 11 vai. ryto. Po šių pirmųjų 
poatostoginių Mišių įvyko susipa
žinimo kavutė su kun. Bouchard. 
Buvo rodoma vaizdajuostė iš XIII- 
tosios tautinės Dainų šventės Vil
niuje. Vaizdajuostę parūpino Lie
tuvoje viešėjęs edmontonietis Jo
nas Nastajus.

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus, 

1011 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8

Čekius rašyti: Kanados Lietuvių Bendruomenė-PLV

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pat. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas...... ...................8.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 8%
90 dienų indėlius .............. 11%
1 m. term, indėlius ..........  13%
1 m. term.ind.mėn.pal. 12.5% 
3 m. term.indėlius ............ 12%
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% 
RRSP ir RRIF 1 m.............. 13%
RRSP ind. 3 m...................  12% 

są 5,000 dolerių pelną perdavė 
Pagalbos Lietuvai vajui. Taip 
atiteko ir Delhi-Tillsonburgo 
parapijos renginio bei Britų 
Kolumbijos Bendruomenės ge
gužinės uždarbis.

Tokie lėšų telkimo būdai iš
skirtinai nepalengvina mūsų 
kišenių, nes vis vien pinigus 
išleidžiame įprastinėse pra
mogose ar renginiuose. Taip, 
tokiu neskausmingu būdu, kar
tu su dosnesnėmis asmeninė
mis aukomis įveiksime Kana
dos lietuvių ryžtą - sutelkti 
visą milijoną dolerių pagel
bėti Lietuvai.

Algimantas Banelis

Pagalbos Lietuvai 
vajaus aukos

$5,000 - Alė ir Herbertas Stepai- 
čiai savo 50 m. vedybinės sukak
ties proga; $1,000 - Kl. Dalinda, 
Hamiltono DLK Algirdo šaulių 
kuopa, St. S. Rakščiai, V. G. Mei
lus, J. M. Zubrickas; $500 - Pr. Ba- 
sys; $300 - Z. P. Sakalai, A. J. Ža
kai; $250 - A. Keliačius; $200 - G. 
S. Noreikai, Br. Molis, D. Simana
vičius, A. Kaspariūnienė; $150-V. 
G. Butkiai.

$100 - B. Jonynienė, J. Bušaus- 
kas, M. P. Besąspariai, Z. Bersė- 
nas-Cers, L. Smitas, M. Jasionytė, 
F. Lazauskas, V. G. Morkūnas, K. 
Rusinavičienė, N. Jukna; S. Tama
šauskai 65 m. vedybinės sukakties 
proga, Z. Bakaitis, M. Bušinskas, 
V. Dagilis, L. Bakūnienė, M. Jasai
ty tė, K. Gudžiūnas, B. Rudokas, 
R. R. Rudinskai, L. H. Stasiulis, 
I. L. Kongats, J. Lukoševičius, L. 
Radzevičienė; $80 - A. Vingevičie- 
nė; $75 - dr. J. Yčo 70-tojo gimta
dienio proga aukojo: V. G. Butkiai, 
A. S. Ciplijauskai ir V. L. Matule
vičiai.

$50 - R. Cooper, R. Repšys, V. 
Jurcevičius, V. Linčiauskas, J. 
Rimkus; a.a. B. Milašiaus atmini
mui aukojo: $30 - D. A. Jankūnai, 
$20 - D. Kochanka ir $20 - M. A. 
Garkūnai.

Nuoširdžiai dėkojame. J.K.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas........ 17%
nekiln. turto pask. 1 m....... 14%
nekil.turto pask. 3 m.. 14.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Čikagos K. Donelaičio litua
nistinės savaitgalio mokyklos 
naujuosius 1990-91 mokslo me
tus pradėjo rugsėjo 8 d. Fran
cis M. McKay valstybinės mo
kyklos patalpose. Pradinė mo
kykla turi I-VI skyrius, vaikų 
darželį ir specialų skyrių silp
nai lietuviškai kalbantiems ar
ba nekalbantiems vaikams. Aukš
tesniojoje mokykloje yra V-VIII 
klasės. Jon priimami mokiniai, 
turintys JAV LB švietimo tary
bos nustatytos pradinės mokyk
los programos baigimo pažymė
jimą arba išlaikę stojamuosius 
egzaminus.

Čikagos lietuviai su a.a. Bro
niumi Kvikliu, žurnalistu, buvu
siu “Draugo”, redaktoriumi, 
“Mūsų Lietuvos” ir “Lietuvos 
bažnyčių” autoriumi, atsisveiki
no Petkaus laidotuvių koplyčio
je rugpjūčio 31 d. Atsisveiki
nimui vadovavo įvadinį žodį ta
ręs velionies bičiulis Edmundas 
Korzonas. “Draugo” redakcijos 
vardu kalbėjo kun. Pranas Garš
va, MIC, “Lietuvių bibliotekos” 
leidyklos — Petras Aleksa, skau
tų akademikų ir skautijos — Jo
nas Dainauskas. Velionis, miręs 
rugpjūčio 28 d., Šv. Kazimiero 
kapinėse palaidotas rugsėjo 1 d. 
iš Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčios Brighton Parke. 
Gedulines Mišias su šešiais ku
nigais koncelebravo lietuvių 
jėzuitų provinciolas kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Karstą ly
dėjo skautų vadovai ir velionies 
bičiuliai. Pamaldose dalyvavo 
visa velionies šeima ir pilna 
bažnyčia lietuvių. Pamokslą sa
kė ir apeigas kapinėse atliko 
kun. A. Saulaitis, SJ. Jos baig
tos visų sugiedota giesme “Ma
rija, Marija” ir Lietuvos him
nu, o skautai sugiedojo “Atei
na naktis”.

Australija
Adelaidės Šv. Kazimiero lietu

vių parapijos metinis narių susi
rinkimas buvo sušauktas liepos 
22 d. Lietuvių katalikų centro 
salėje. Susirinkiman įsijungė ir 
teisiškai parapijos turto savi
ninke laikoma organizacija 
“Lietuvių Caritas, Ine.” Metinį 
pranešimą padarė parapijos 
klebonas ir “Lietuvių Caritas, 
Ine.” tarybos pirm. kun. Juozas 
Petraitis, MIC, kalbėjęs apie ne
blogą parapijos būklę. Metų lai
kotarpyje parapija turėjo 2 
krikštus, 4 jungtuves, 21 laido
tuves. Tarybos ižd. V. Vencius 
pranešė, kad pajamų, įskaitant 
ir $20.000 testamentinį paliki
mą, buvo susilaukta $53.400,11, 
o išlaidų — $26.739,91. Ižde liko 
$26.660,20. Apie lietuvišką mo
kyklą kalbėjo jos vadovė E. Dry- 
žienė. Šiais mokslo metais ją 
lankė 40 mokinių, su kuriais 
dirbo 13 mokytojų. Susirinki
mas susilaukė apie 30 dalyvių, 
nutarusių palikti tą pačią tary
bą, kuriai priklauso: kun. J. Pet
raitis, MIC, V. Baltutis, A. Ku
bilius, V. Vencius, J. Miliaus
kas, V. Janulis, I. Bakštys, A. 
Jakutis, V. Opulskis, A. Krivic- 
kienė, V. Vosylius, A. Krivickas 
ir J. Vitkūnas. Lapkričio mėne
sį įvairiais renginiais bus pa
minėta Adelaidės Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos trisdešimt
mečio sukaktis.

Britanija
Britanijos lietuvius vėl aplan

kė vilniečių moksleivių dainų ir 
šokių ansamblis “Voruta”, daly
vavęs Llangolleno tarptautinia
me folkloro muzikos festivalyje. 
Jame trečią vietą išsikovojo An
tano Puodžiūno vadovaujamas 

KRONAS
R. KRONAS REAL ESTATE REALTOR
460 Brant Street, Suite 205, Burlington, Ontario L7R 4B6 
Jei norite pirkti ar parduoti namą, patarnauju lietuvių 

kalba Hamiltone ar Burlingtone
ANELĖ MURAUSKAITĖ

Verslo tel. 333-4744 Namų tel. 389-4242

LIETUVA LAUKIA LAISVES 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 
Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 

310 Rathburn Road, Etobicoke, Ont. M9B 2L8

“Vorutos” ansamblio liaudies 
instrumentų orkestras. “Voru
tos” ansambliečiai liepos 7 d. 
viešėjo Lietuvių sodyboje ir 
surengė koncertą. Svečių kon
certas sutapo su Vilniuje lie
pos 6-8 d.d. vykusia Tryliktąja 
tautine Lietuvos dainų švente. 
Koncerto dalyviai gėrėjosi inst
rumentalistų kvintetu, R. Dau
baro skrabalais, sol. R. Baltu- 
šinsko liaudiškomis dainomis, 
vestuvinių šokių programa.

Londone rugpjūčio 14-23 d.d. 
viešėjo svečiai iš Lietuvos — 
ekonomijos mokslų kandidatė 
Ramutė Starolytė-Solominienė 
su sūnum Linu ir dukra Rasa. 
Sūnus yra gydytojas, dirbantis 
Vilniaus vaikų ligoninėje, duk
ra — angliškai kalbančių turis
tų vadovė Kaune. Dr. L. Solomi
nas turėjo progą susipažinti su 
garsiąja Londono Great Ormond 
Street vaikų ligonine. Su jos 
vadovybe buvo aptarti bendra
darbiavimo reikalai, galimybė 
vilniečiams gydytojams tobu
lintis šioje anglų ligoninėje. 
Ramutė Solominienė aplankė 
Šv. Patriko kapinėse palaido
to savo tėvo a.a. Stasio Starolio 
kapą, nusivesdama ir jo vaikai
čius. Jie taipgi lankėsi Londo
no lietuvių sporto ir socialinia
me klube, kuriame ilgus metus 
dirbo jų tėvas ir senelis. Rug
pjūčio 19 d. svečiai dalyvavo 
sekmadienio Mišiose Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioje, po pamaldų svetainėje 
susirinkusius lietuvius supa
žindino su dabartiniu gyveni
mu Lietuvoje.
Vokietija

Lietuvių vaikų vasaros stovykla 
Romuvoje, trukusi dvi savaites, 
prasidėjo liepos 22 d. Stovyk
lai vadovavo iš Hamburgo Hiu- 
tenfeldan atvykusi mokytojo Ri
čardo Baliulio šeima. Šią vasa
rą jon įsijungė tik tuzinas vai
kų, kurių laukė lietuvių kalbos, 
dainavimo, piešimo ir šokių pa
mokos. Kasdien buvo važiuoja
ma maudytis arba iškylauti. 
Viernheime aplankytas Paukš
čių parkas, Heppenheime įkop
ta į Štarkenburgo pilį, pasiek
ta prie jos esanti observatorija, 
vaikams leidusi pro teleskopą 
žvilgterti į dangaus erdves. Va
sario 16 gimnazijos mokytojas A. 
Weigelis, gyvenantis Heidel
berge, mažuosius vasarotojus 
supažindino su šiuo miestu ir 
jo garsiąja pilimi. Koenig- 
stuhlyje aplankytas Vokietijos 
Disneylandu tapęs Pasakų rojus 
(Maerchenparadies).

Lenkija
LVKD suvažiavimas įvyko bir

želio 23 d. Punsko lietuvių vidu
rinės mokyklos sporto salėje. 
Dėl nepakankamo atvykusių at
stovų skaičiaus suvažiavimą te
ko paskelbti tik LVKD narių 
konferencija. Jos dalyviai su
sipažino su Sigito Birgelio pa
teikta LVKD nauja veiklos pro
grama, paruošta penkių jaunų 
narių komisijos, susibūrusios 
“Aušros” redakcijoje. Diskusi
jose buvo pasiūlyta pataisų. Tad 
ji bus geriau ir ryškiau paruoš
ta sekančiam LVKD atstovų su
važiavimui. Pritarta pasiūly
mui pakeisti dabartinį Lietu
vių visuomeninės kultūros drau
gijos pavadinimą ir ją vadinti 
Lietuvių bendrija, jungiančia 
visas kitas lietuvių organiza
cijas bei jų grupes. Seinų kraš
te netrukus bus atgaivinta Šv. 
Kazimiero draugija. Galvojama 
ir apie jaunimo bei ūkininkų 
naujas organizacijas. Sekantį 
LVKD atstovų suvažiavimą pla
nuojama surengti šį rudenį.

Visos elektroninės prekės yra PAL/SECAM, 220-VOLT.
Mes siunčiame iki 20 kg siuntinius į Lietuvą. Muitą galite su
mokėti Kanadoje ar Lietuvoje. Turime didelį pasirinkimą didelių 
ir mažų skarų, šalikų, sportinių batų, kelnių (jeans), odinių paltų, 
dirbtinio kailio paltų ir kitų drabužių, kuriuos mėgsta Lietuvoje.

Darbo valandos nuo pirmadienio iki šeštadienio 
9v.r. -5.30 v.p.p.

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main Street East
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford)

laidotuvių namai 
ir koplyčia 

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario
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JVfes - pas jus, jus - pas mus
Pokalbis su Lietuvos tautosakininke, dainininke VERONIKA POVILIONIENE, viešėjusia 

Š. Amerikoje ir aplankiusia išeivijos jaunimo vasaros stovyklas bei kitus renginius

— Kaip įsivaizdavote savą 
užduotį rengiantis į šią kelio
nę per Šiaurės Ameriką? 
Koks buvo jūsų pagrindinis 
tikslas?

— Visų pirma norėčiau pa
dėkoti PLB, visoms stovyklų 
vadovybėms ir stovyklauto
jams, visiems geriems žmo- 
niems, kurių namuose viešė
jau, ansambliams “Sodauto”, 
“Volungei”, gerb. Irenai Lu
koševičienei, Elenutei Bra- 
dūnaitei-Aglinskienei, kurių 
dėka aš ir atsiradau čia, — už 
galimybę susipažinti su jūsų 
gyvenimo dalimi, pasidalinti 
džiaugsmais ir rūpesčiais.

Važiuodama galvojau at
kreipti jaunimo ir vyresnių
jų dėmesį į benykstančią mū
sų senąją liaudies kultūrą, 
papročius. Žinojau, kad tai 
nėra labai populiarus dalykas 
ne tik išeivijos jaunimo, bet 
ir didelės dalies jaunų žmo
nių, gyvenančių Lietuvoje, 
tarpe. Tačiau senosios dainos, 
papročiai, etika yra mūsų isto
rijos, mūsų šaknų, pagaliau 
mūsų išlikimo reikalas. Ir tai 
labai svarbu.

Tikėjausi rasti blogiau. Ačiū 
Dievui, kad patraukli vakarie
tiška kultūra, gyvenimo sąly
gos, tėvų kantrybės ir užsispy
rimo dėka labai nesuviliojo jū
siškio jaunimo. Jie žino, kas 
jie yra. Labai džiaugiuosi, kad 
daug vaikų iš mišrių šeimų no
ri išmokti savo tėvo ar motinos 
kalbą ir papročius. Nežinau 
kaip aš, bet man jie visi labai 
patiko. Negalėčiau pasakyti, 
kas liko širdyse nuo mano dai
nuojamų dainų, mokytų šokių, 
ratelių, pasakojimų, bet ma
nau, kad bent savo bendra
moksliams jie galės daugiau 
papasakoti apie Lietuvą ir jos 
papročius. Kai kurie dalykai 
jiems turbūt buvo visiškai nau
ji. Norėčiau pasakyti, kad jau
nimas labai domėjosi. Iš jau
nimo gretų kilo noras kitais 
metais surengti etnografnę va
dovų stovyklą vasaros pradžio
je. Reiškia, projektas tikrai 
gali būti pilnai įgyvendintas.

— Kiek vietovių, stovyklų, 
organizacijų aplankėte? Kokie 
įspūdžiai?

— Jau buvau Dainavos sen
draugių, moksleivių, Nerin
gos moksleivių, jaunučių, jau
nų šeimų stovyklose, susiti
kau su Bostono folkloriniu 
ansambliu “Sodauto”, Wasa- 
gos jaunų šeimų stovyklauto
jais, Toronto lietuviais. Dar 
laukia “Romuva”, “Volungės” 
ansamblis, Atlanto pakraščio 
skautai, Čikagos jaunimas.

Auga graži, nauja karta, tu
rinti puikų tėvų ir senelių lie
tuvybės pagrindą. Kiekviena 
stovykla turi tam tikrų skir
tumų gerąja prasme: vienur 
yra vadovai, kitur jų nėra (va
dovauja tėvai); vienur vadovai 
beveik vienmečiai su stovyk
lautojais, kitur — vyresni. Nuo-
stabu, kad visi jie išauginti 
stovyklų! Vienur moksleiviams 
paliekama didesnė laisvė sa
varankiškai diskutuoti, kitur 
tas darbas yra kreipiamas tam 
tikra numatyta linkme. Nerin
goje labai ryški “Sodauto” dva
sia, bet visur vienodai įdomu. 
Stebina, kad į šias stovyklas 
žmonės kitiems metams užsi
rašo jau išvažiuodami: mat nė
ra vietų, sunku pakliūti. Tai 
nuostabu!

— Papasakokite šiek tiek 
apie save — profesinį pasiruo
šimą ir dabartines apeigas.

— Esu baigusi lietuvių kal
bą ir literatūrą Vilniaus uni
versitete. Mano diplominis 
darbas buvo “Adutiškio tauto
saka”. Nelabai skelbiuosi, bet 
man buvo pranašauta džiazo
dainininkės ir aktorės karje- viešnia iš Lietuvos VERONIKA POVILIONIENĖ - etninės kultūros puoselėtoja tarp PLB kultūros komisijos 
ra. Pati pasirinkau Šį, tuo narių bei draugių. Iš kairės: Aušra Baršauskienė, Irena Ross, F. Skrinskienė, Veronika Povilionienė, Dalia 
metu labai nepopuliarų, ke- Viskontienė, PLB valdybos kultūros komisijos pirm. Irena Lukoševičienė, Aušra Karkienė

Lietuvos tautosakininke, daininin
kė, etninės kultūros puoselėtoja 
VERONIKA POVILIONIENĖ, ap
lankiusi Š. Amerikos jaunimo sto
vyklas bei kitus renginius

lią. Nemaniau, kad teks visą 
gyvenimą atiduoti dainai, ta
čiau taip jau susiklostė gyve
nimas. Esu Rumšiškėse esan
čio Liaudies buities muzie
jaus dainininkė. Tenka daly
vauti įvairiuose renginiuose, 
o be to labai daug važinėti po 
Lietuvą. Visokiausiais savo 
“nuopelnais” pasigirsiu kitą 
kartą.

— Kaip suderinat savo pro
fesinį įsipareigojimą su šeimy
ninio gyvenimo reikalavimais? 
Ar būna konfliktų bandant ati
duoti atitinkamą “duoklę” ir 
vienur, ir kitur?

— Turiu dukrą Rimą, 14 m., 
sūnus Skomantą, 13 m.’, Taut
vilą, 11 m., vyrą Vidmantą Po- 
vilionį, Aukščiausios tarybos 
deputatą, tėvelius, gyvenančius 
Dzūkijoje. Tai ir yra mano di
džiausios brangenybės. Labai 
dažnai keikiu save, kad, taip 
susiklosčius gyvenimui, kaip' 
kokia Grigo bitė turiu lakstyt 
po svietą. Tačiau negalėčiau 
kitaip pragyventi. Vyras, kaip 
buvęs politinis kalinys, darbą 
gavo tik prieš ketverius me
tus, todėl turėjau išlaikyti šei
mą. Dabar jau vaikai paaugę, 
tačiau mamos dar labai reikia. 
Dievuliau, kaip aš jų pasiilgs
tu! Gal ateis tokie laikai, ka
da galėsim kartu važinėti. Vai
kai neblogai dainuoja, yra 
skautai, tačiau ne iš pavydo, 
o iš “liūdnos” patirties linkė
čiau, kad nė vienas neitų mano 
keliu. Jis — ganėtinai sunkus. 
Visi vaikai mokosi Naujalio 
meno mokykloje Kaune, dailės 
skyriuje. Labiausiai dėl sa
vo nebuvimo namie graužiuosi 
aš, gal kad gimus skorpiono 
ženkle ...

— Ar buvo Jums netikėtumų, 
staigmenų, “nesuprantamų” 
patirčių šioje kelionėje?

— Maloniausia ir nuosta
biausia staigmena: daug jaunų 
žmonių nori atvažiuoti į Lie
tuvą ne dėl to, kad tikėtųsi ką 
nors uždirbti, bet kad galėtų 
patalkinti savo žiniomis mo
kykloms, institutams, geriau 
pramoktų lietuvių kalbą. Daug 
jaunų šeimų nori kokiam pus

mečiui leisti savo vaikus į Lie
tuvos mokyklas, kad geriau iš
moktų lietuvių kalbą. Ir todėl 
labai baisu, kad daug jaunimo 
nori iš Lietuvos emigruoti pas 
jus. Lietuvai taip reikia jaunų 
rankų! Tai būtų nelaimė tau
tai!

— Kaip Jums atrodo Lietu
vos ir Šiaurės Amerikos lietu
vių jaunimas?

— Lietuvoje per tuos okupa
cijos metus užaugo dalis jau
nimo, kuriai nereikia nieko — 
ji nebetiki nei Dievu, nei vel
niu, nei atgimimu, nei stagna
cija. Ta dalis nori labai gerai 
gyventi ir nieko nedirbti. Ki
ta dalis — puikus, darbštus 
jaunimas. Yra dalis, kaip sa
koma, “maišytom” galvom, nes 
būklė yra gana sudėtinga, kai 
viskas maišosi vienon krūvon. 
Bet tai dar nebaisu. Kada nors 
žmonės atsirinks tikrąsias ver
tybes.

Esu sužavėta stovyklų vado
vais, ypač vaikinais. Merginų 
vadovių ir pas mus neblogų 
yra, bet, kad jauni vyrai taip 
nuostabiai bendrautų su vai
kais ir kad jų būtų tiek daug, 
— tai tiesiog stebuklas!

Gal aš mačiau tik tą pozity
viąją jaunimo dalį, nes vyres
nieji sakė, kad “kaip danguj 
taip ir ant žemės” — visko bū
na, tačiau mane sužavėjo jau
nimo pareigingumas. Juk va
žiuot į šeštadienines mokyk
las, kai tavo bendraamžiai 
miega ar žaidžia beisbolą, ar
ba tris valandas važiuoti į re
peticijas, tai tikrai pasišven
timas. Linkėčiau jaunimui to
kiam ištvermingam ir likti to
liau. Man iki šiol skamba sese
lės Ignės žodžiai: “Pas mus vi
sados taip buvo!” Tegul nebū
na pabaigos, o tąsa tegul drie
kiasi ligi Lietuvos.

— Ko reikėtų Lietuvos ir jos 
išeivijos veiklai ateityje?

— Daug didesnio tarpusavio 
supratimo ir bendro darbo. Iš 
Lietuvos atvažiavę žmonės tu
rėtų daugiau suvokti jūsų kas
dieninį gyvenimą. Jūs turėtu
mėte daugiau paaiškinti, kad 
jūsų gyvenimas nėra ištisa 
šventė ar nepaprasto grožio 
krautuvė su nesibaigiančiais 
ištekliais. 0 mūsų atvykėliai 
savo gražia kalba, gyvenimiš
kais lietuviškais papročiais, 
gerokai aptrupėjusiu, bet vis 
dėlto dar egzistuojančiu tau
tinio gyvenimo pagrindu, galė
tų sustiprinti jūsų šaknis. Sma
gu, žinoma, kai susijungia pi
niginės, bet dar smagiau, kad 
prie to susijungimo prisidėtų 
širdys ir sielos, dvasia ir 
bendras darbas.

— Kaip galėtume sustiprinti 
Lietuvos ir jos išeivijos ryšius?

— Verkiant reikia statyti 
Lietuvoje bent keliose vieto
se išeivijos namus — viešbu
čius, pensionatus, ar kaip ki-

Feminizmas - socialinis variklis II
Istoriniai bruožai • Moterų diskriminacija tebėra 

pūliuojanti žmonijos žaizda

Prekyba ir pramonė, žemės 
ūkio mainai skatino miestų au
gimą. Įstatymai teberibojo 
moters teises, tačiau vis dau
giau moterų ėmė dalyvauti ga
myboje, įsigijo nuosavybę. 
Pramoninė revoliucija smar
kiai sumažino darbų kiekį, 
moterims vietos nebeliko, bu
vo sugalvoti atitinkami įsta
tymai. Tačiau neturtingos 
miestietės buvo priverstos 
dirbti pačius sunkiausius dar
bus už patį menkiausią atly
ginimą. Nepriklausomos mote
rys — netekėjusios, našlės ar 
paliktos — buvo persekioja
mos ir baudžiamos mirtimi už 
raganavimą, ypač, jei jos mo
kėjo gydyti.

Nepaisant visokiausių užtva
rų, švietimas pasiekdavo ir 
moteris, nes kūrėsi protestan
tų sektos, kurios mokė, kad 
Bibliją turi skaityti visi. XVII 
š. pavienės moterys pradėjo 
reikalauti teisės mokytis, o 
taip pat ir kitokių socialinių 
teisių bei privilegijų. Bet 
Rousseau ir kiti romantikai 
uoliai kūrė trapios, priklauso
mos, naminės moters įvaizdį.

Nevakarietiškojo pasaulio 
moterų statuso kitimas yra ma
žiau žinomas. Istorija mini 
iškilias moteris Bizantijos im
perijoje ir Indijoje. Kai kurios 
išlikusios tradicijos leidžia 
daryti išvadą, kad moteris bu
vo gerbiama. Dauguma pasau
lio moterų visada buvo darbi
ninkės, ne vien vaikų auginto
jos. Bet kontaktai su Vakarais 
moters padėtį apsunkindavo,

ANTANINA GARMUTĖ

Piligrimas
Nuo Angaros pučia šaltas vėjas, 
Ir sieloj, kaip jūroj, neramu. - 
Kad išėjo - grįžti nežadėjo 
Mano piligrimas iš namų! . . .
Piligrimą budeliai išvarė, 
Šautuvus įrėmę, basomis . . .
Tik raudojo eglės žaliaskarės, 
Tik drebėjo žvaigždės naktimis . .
Piligrimai - druską, anglį kasė. 
Taigoje kaip skruzdės plušo jie. - 
Ta nauja vergų baltųjų rasė 
Sibiro bekraštėj erdvėje, -
Kur keliavo jų žaizdotos kojos 
Amžinojo įšalo žeme . . .
Kur tykojo amžinas pavojus 
Po Šiaurės pašvaiste ledine . . .
Prie Angaros maumedžiai nurimę.
Ir širdis nevirpa nuo šalnų.
O vaikyste - mažas piligrime! - 
Aš tavęs ieškot čia ateinu . . .

taip pavadintus pastatus. Per 
Lietuvos radiją, televiziją bū
tų gerai, kad daugiau pasirody
tų jūsų pačių paruoštos vaiz
dajuostės apie bendruomenes, 
vargus, rūpesčius, na žinoma, 
ir apie džiaugsmus. Nekenktų 
ir koks nors leidinys Lietuvai 
apie jus. Ir Lietuvoje, ir išei
vijoje reikėtų daugiau pasiti
kėti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene, koordinuojant ren
ginius. Kartais tam tikros pri
vačios iniciatyvos atneša be
reikalingo sąmyšio ir Lietuvo
je, ir pas jus. Žinoma, be pri
vačių dalykų negalima apsi
eiti, bet tam tikras žinojimas, 
ką daro kairė koja su dešine, 
būtų ne pro šalį. Norėčiau se
nųjų dzūkų žodžiais: “Prabo- 
čykit (atleiskit), kas buvo ne 
taip, laimingai jum visiem, 
duok Dieve sveikatos ir leis
kit visus jus apkabinti”.

Su pagarba ir meile —
Veronika 

nes Vakarų kolonizatoriai ne
pripažino moters ir jos veik
los. Afrikos valstietės prara
do teisę į žemę, nes proeuro- 
pietiški įstatymai reikalavo, 
kad žemės savininko pavardė 
būtų vyriškos giminės. Atsira
do didelis išsilavinimo skir
tumas, ypač islamiškose šaly
se, kur papročiai reikalavo 
moteriai likti namuose.

Nuo XVII š. prasidėjo nuo
sekli kova už moters teises. 
Pradžioje reiškėsi pavienės, 
daugiausia netekėjusios mo
terys. Vėliau moterys ėmė bur
tis į organizacijas, ir XIX š. 
jau pilnutinai išsivystė orga
nizuota moterų kova — femi
nizmas. Buvo reikalaujama 
teisės į mokslą, teisės į dar
bą, į uždarbio kontroliavimą 
ir t.t. Bet pagrindinis reika
lavimas buvo teisė balsuoti, 
nes balsavimas įtakoja politi
nį gyvenimą, kuriame dalyvau
ją moteris. Prasidėjo vadina
masis sufražistinis (balsavimo 
teisės) judėjimas. Didžiausio 
pasipriešinimo jis susilaukė iš 
religinių sluoksnių, kurie lai
kė moterį namų židinio dalimi. 
Taip pat priešinosi ir pramo
nės sferos, nes buvo paranku 
moterį palikti bebalse darbo 
jėga.

Feminizmas ėjo lygia greta 
su kitokiomis socialinėmis re
formomis, tokiomis, kaip vergi
jos panaikinimas, švietimas ir 
pan. Nors sufražistiniai judė
jimai prasidėjo Anglijoje ir 
JAV, tačiau pirmosios teisę 
balsuoti gavo Skandinavijos 
moterys: Švedijoje — 1863 m., 
Naujojoje Zelandijoje — 1893 
m., Australijoje — 1902 m. JAV 
teisė moterims balsuoti suteik
ta 1919 m. Tuo tarpu Šveicari
joje moterys dar ir šiandien 
neturi teisės balsuoti.

Vakarietiškas feminizmas 
iškovojo daug svarbių daly
kų: planuojama motinystė iš 
nelegalios tapo legalia; mo
ters išprievartavimas ir smur
tas prieš žmoną tapo viešu 
klausimu, kol pagaliau įgavo 
kriminalinio nusikaltimo sta
tusą.

Tiesa, dalis feministinio 
judėjimo susižavėjo marksis
tinėmis idėjomis, nes buvo ti
kima, kad moterų vargų šal
tinis yra klasinė nelygybė. Su
sižavėta socializmo užmojais 
ir pažadais. Deja, tikrovė nu
piešė liūdną moters padėties 
paveikslą komunistinėje vi
suomenėje.

Nors teoriškai buvo skelbia
ma galybė teisių moteriai, ta
čiau ji dėl komunistinės siste
mos agresyvumo jomis pasi
naudoti negalėjo. Universite
tus baigusios moterys retai 
pasiekdavo profesinių aukštu
mų, nes komunistinė sistema 
neigė asmenybę aplamai, tad 
neliko vietos specifinėms mo
terų problemoms. Antra ver
tus, nevalyva visuomenės nuo
monė ir toliau tebepuoselėjo 
mitą apie moters negabumą, 
toliau buvo tikima, kad ji su
kurta tam, kad aukotųsi vyro 
tobulėjimui ir vaikų gerovei. 
Tarnystės statuso bolševikinė 
revoliucija nepajėgė pakeisti 
kuo kitu.

Ne be problemų moterims 
sekėsi ir demokratiškuose 
kraštuose. Pvz. JAV Aukščiau
siojo teismo teisėjų pareigose 
moters iki 1981 m. nebuvo. Į 
aukštą politinį vicepreziden
to postą pirmą kartą moteris 
kandidatavo 1984 m. JAV-se 
trys ketvirtadaliai dirbančių
jų moterų gauna žemesnes al
gas, o kova už vienodą atlygi
nimą už tokios pat vertės dar- 
bą moterims — ateities planai. 
Per paskutinį dešimtmetį JAV- 
se smurtas ir moterų išprie
vartavimai pagausėjo net ketu
ris kartus. Moterų, auginan
čių vaikus gretose, skurdas 
labai ryškus. Kur kas daugiau 
pensijinio amžiaus moterų nei 
vyrų gyvena žemiau skurdo ri
bos.

Dar įdomūs faktai: nuo 1901 
m. literatūrinės Nobelio pre
mijos laureatų gretose yra tik 
5 moterys; paskutinioji — poe
tė Nelly Sachs gavo ją 1966 m. 
Jau, regis, geras ketvirtis am
žiaus, kai garbioji komisija 
nebesuranda vertos premijai 
rašytojos.

Deja, moterų diskriminacija 
tebėra gyva ir pūliuojanti žmo
nijos žaizda, todėl feminizmas 
greitai dar neišnyks, o tik keis
savo programas, darbo meto
dus.

Edita Nazaraitė
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NIJOLĖ SADŪNAITĖ, viešėjusi Toronte 1990 metų vasarų
Nuotr. T. Desiato - “The Catholic Register”

Šeima - pašaukimų židinys
Mano kelias į vienuoliją prasidėjo šeimoje

Seselė NIJOLĖ SADŪNAITĖ, 
plačiai žinoma ir gerbiama disiden
te, uoli “Kronikos” darbuotoja, 
buvusi politinė kalinė, šią vasarą 
lankėsi Šiaurės Amerikoje, kur be
veik kiekviename mieste kalbėjosi 
su vietiniais žurnalistais. “The 
Philadelphia Inquirer”, Klivlando 
“The Plain Dealer”, "The Christian 
Science Monitor”, “The Catholic 
Register” ir kiti žymūs laikraščiai 
išspausdino jos pareiškimus apie 
apgaulingą ir blogiu pagrįstą so
vietinę sistemą, apie savo ir kitų 
kančias sovietų rankose, apie savo 
tikėjimą, kuriuo yra paremtas vi
sas jos gyvenimas ir kurio dėka 
pakeliami bet kokie vargai.

Rašydama apie dvasinius pašau
kimus, ji pabrėžia, kokia svarbi 
yra tėvų įtaka šioje srityje ir apla
mai religiniame auklėjime. RED.

Dvasingumo pagrindai gau
nami šeimoje. Vaikai nuo pat 
mažumėlės mato ir įsisavina 
tai, ką vertina jų tėvai. Ypač 
svarbi bendra kasdieninė ‘vi
sos šeimos malda, supratimas 
maldos — bendravimo su mus 
mylinčiu Dievu būtinumas; 
įsisavinimas minties, kad be 
Dievo pagalbos mes nieko ge
ro padaryti negalime, kad Die
vo malonė mums reikalinges
nė nei oras ir vanduo.

Okupuotoje Lietuvoje jau 
nuo vaikų darželių ir mokyk
lose per prievartą skiepijo 
vaikams neapykantą ir panie
ką viskam, kas šventa. Šventi 
tėvai, jų pamokymai, ypač gy
venimo pavyzdys padėjo vai
kams nepaklysti.

Už patį didžiausią turtą — 
tikėjimą ir meilę Dievui esu 
skolinga savo Tėvams. Jie ne 
tik mokė, bet ir patys tikė
jimo dvasia gyveno, brangin
dami Dievą ir Jam ištikimybę 
labiau nei laisvę ir gyveni
mą.

Mūsų šeima, kaip daugelis 
kitų, buvo įtraukta į sąrašus 
išvežti į Sibirą. Geri žmonės 
perspėjo. Tėvas spėjo pabėgti 
į kitą Lietuvos kraštą. Tuo 
stalininio siautėjimo metu, 
kada net paprasti darbininkai 
bijodavo eiti į bažnyčią, ma
no Tėvas, dirbdamas vyriausiu 
moksliniu bendradarbiu, kas 
sekmadienį su visa šeima daly
vaudavo šv. Mišių aukoje, kas
dieną namuose vadovaudavo 
bendrai maldai. Jam grasino, 
kad išmes iš darbo, ir jis su 
visa šeima badu mirs . . .

Motina sirgo kaulų tuberku
lioze, gulėjo lovoje, o aš su 
broliu buvome maži. Tėvas at
sakė, kad jam Dievas branges
nis už darbą ir gyvybę, o kai 
išmes iš darbo, eis akmenų 
skaldyti kelių tiesimui. Jis 
pasitikėjo Dievu, o jo gyveni
mo pavyzdys buvo mums ge
riausias pamokslas.

Tuo metu, kai daugumą vai
kų mokytojai surašė j bedie
viškas pionierių ir komjaunuo
lių organizacijas, mus su bro
liu Motina apgynė. Ji pasakė 
mokytojam, kad geriau pati ati
duos galvą slibinui nukąsti, 
bet neatiduos vaikų dvasiniam 
luošinimui.

Mudu su broliu iš mokyklos 
išvarė, bet po dviejų savaičių 

tie patys mokytojai vėl pakvie
tė į mokyklą. Kokie reikšmingi 
tampa tėvų žodžiai, kai juos 
lydi jų gyvenimo ir aukos pa
vyzdys! Tėvai nepabūgo Sibi
ro, mirties ir tikėjimo neišda
vė. O kai 1955 m. baigiau vidu
rinę mokyklą, gerasis mano 
Tėvas man pasakė: daug yra 
žmogui reikalingų dalykų, be 
kurių negalima gyventi, bet 
visų svarbiausias iš jų — tikė
jimas Dievu. Ir dar pridėjo: 
“Geriau kalėjime supūčiau ar 
Sibire žūčiau, bet niekad ti
kėjimo prieš žmones neišsigin
siu. Tai visų didžiausia ver
tybė!”

Tie žodžiai buvo man kaip 
testamentas. Tikrai, tai visų 
didžiausias turtas. Nes ką pa
dės žmogui, jei jis ir visą pa
saulį laimėtų, o savo sielą pra
žudytų? Tėvai išmokė brangin
ti maldą ir per visą savo gyve
nimą iš maldos — bendravimo 
su Dievu, ypač šv. Mišių auko
je, sėmiausi stiprybės, ramy
bės ir džiaugsmo.

Pašaukimas? Tikiu, kad tai 
Motinos maldų ir Tėvo švento 
pavyzdžio pasekmė. Gerasis 
Dievas jų dėka suteikė man 
nevertai tą ypatingą dovaną 
— dvasinį pašaukimą, kai man 
sukako 18 metų. Už tai visa 
amžinybė bus per trumpa, kad 
atsidėkočiau. Todėl šventai 
tikiu maldos ir švento gyve
nimo pavyzdžio galia!

Okupuotos Lietuvos sovie
tinėje spaudoje 1989 m. ateis
tai verkšleno, kad po 50 metų 
jų pastangų išrauti tikėjimą 
Lietuvoje vienuolių daugiau 
nei jų buvo prieš okupaciją — 
per 2000.

Taip, Lietuvoje, ačiū Dievui, 
dvasinių pašaukimų netrūko, 
nes buvo daug aukos dvasios, 
daug maldos ir daug šventų 
pavyzdžių.

Viešint Amerikoje, vieno
je iš lietuvių stovyklų teko su
sitikti su 40 jaunuolių iki 16 
metų amžiaus. Kalbėjome apie 
maldą. Buvau labai skaudžiai 
nusivylusi, kad nė vienas iš 
jų nežinojo, kas tai yra šv. 
Mišių auka. Vieni sakė, kad 
tai poterių kalbėjimas, kiti, 
kad tai kunigo malda .. . Visi 
mano mėginimai privesti prie 
teisingo atsakymo liko bergž
di. Jei jaunimas nesupranta 
šv. Mišių — Jėzaus aukos už 
mus brangumo ir vertingumo, 
ar galime tikėtis, kad jie su
sižavės dvasiniu pašaukimu? 
Vargu ar jie liks katalikai ...

Aukos grožį galima pajusti ir 
išgyventi tik sąmoningai da
lyvaujant šv. Mišių didžioje 
Dievo-Žmogaus aukoje. Jauna 
širdis negali likti abejinga 
Dievo meile mums, ta Meilė ją 
uždegs ir duos jėgų nešti Die
vo meilės šviesą kitiems. Bet 
pirma reikia tą meilę pažinti. 
Padėkime visi Amerikos lietu
vių, ir ne tik lietuvių, jauni
mui pažinti ir pamilti Dievą, 
o dvasinių pašaukimų nepri
stigs. Padėkime savo žodžiais, 
malda, auka ir švento gyveni
mo pavyzdžiu.

s. Nijolė Sadūnaitė
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“Dirvos” deimantinės sukakties proga

Gydytojas pataria

Nuotaika - tai sveikata
G. BREICHMANIENĖ

Mus, lietuvius, gyvenančius 
toli nuo savo Tėvynės, lietuviš
ka spauda jungia. Iš jos pusla
pių sužinome, kas vyksta įvai
riose lietuvių kolonijose. Su
žinome ne tik svarbesnius įvy
kius, bet ir tai, kas planuoja
ma, rengiama ateityje, kad ga
lėtume visi suvažiuoti, pa
bendrauti, pasidžiaugti, at
naujinti pažintis, sustiprėti 
— dvasiškai atsigauti.

Spauda lemiamą vaidmenį 
atliko Lietuvos nepriklauso
mybės atstatyme 1918 m. Tais 
tamsiais laikais pirmasis lie
tuvio sąžinę pažadinti ryžosi 
dr. Jonas Basanavičius savo 
leidžiamos “Aušros” pusla
piuose, o vėliau jau daug iš
samiau ir plačiau tą darbą tę
sė dr. Vincas Kudirka “Var
pe”. Būdamas silpnos sveika
tos, bet turėdamas geležinę 
valią, jis iki paskutinio ato
dūsio savo jėgas skyrė “Varpo” 
puslapiams. Dr. V. Kudirka iš
keldavo pavergėjų daromas 
Lietuvai skriaudas, išnaudo
jimus, neteisybes, ragindamas 
atsibusti iš gilaus miego ir 
reikalauti Lietuvai laisvės. 
Ir vargu lietuvio sąmonė bū
tų buvusi pribrendusi laisvės 
siekiams, jei tada nebūtų bu
vę nors ir skurdžios lietuviš
kos spaudos, kuri labai sunkio
mis sąlygomis buvo spausdina
ma Prūsuose ir slapta pasi

Canadian European 
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Parduodame automobilius visoje Rusijoje.
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trims mėnesiams).
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šventusių žmonių gabenama į 
Lietuvą.

Kad spauda yra svarbus 
ginklas kovoje už laisvę, ge
rai suprato rusų caras. Todėl 
jis, norėdamas žmones laikyti 
tamsoje, uždraudė spaudą. O ir 
Stalinas, užgrobęs Lietuvą, 
pirmiausia uždarė visą lais
vąją spaudą. Jos vietoje buvo 
leidžiama okupantui palanki 
spauda, nieko gero nežadanti 
mūsų Tėvynei, o vien sklei
džianti piktą propagandą ir 
nuodijanti bręstančio jauni
mo sąmonę. Kai 1988 m. vasa
rą okupuotoje Lietuvoje atgi
jo pirmosios išsilaisvinimo 
vilties kibirkštys, lietuviai 
stengėsi kuo greičiau nusikra
tyti propagandine sovietiška 
spauda. Ir koks buvo džiaugs
mas, kai jie pasijuto, lyg iš 
tamsaus urvo išlindę, galį ap
sidairyti aplink ir pajusti, 
kas vyksta plačiame pasaulyje. 
Ypač abstulbintas buvo jauni
mas, kai sužinojo, kiek nuo jų 
buvo nuslėpta, kiek žiaurumų 
ir neteisybės iškentėjo lietu
viai kalėjimuose ar tremtyje, 
gyvendami nežmoniškose sąly
gose ar mirdami nuo bado ir 
šalčio.

Antrame nepriklausomos 
Lietuvos dešimtmetyje buvo 
paskelbtas spaudos platini
mo vajus. Ta proga buvo pa
skirta premija už geriausią 
šūkį, nusakantį spaudos reikš-

“Dirvos” rėmėjų jubiliejinis komitetas. Sėdi iš kairės: G. Breichmanienė, A. Kuolas, Aid. Jankaitienė; stovi: V. 
Petraitis, B. Petraitienė, J. Paršeliūnas. pirm. B. Abromaitienė ir V. Matulevičius. Nuotraukoje trūksta - A. 
Jucienės ir L. Nakrošienės

mę mūsų gyvenime. Gimnazijo
se aukštesniųjų klasių moki
nius lietuvių kalbos mokyto
jai ragino tokias varžybas 
turėti savo klasėse. Ir ko mes 
neprigalvojome! Ir eiliavome, 
ir rimavome vienas už kitą 
mandresnius posakius — šū
kius, su nekantrumu laukdami, 
kokį gi šūkį pasirinks mūsų 
spauda. Didžiausiam nustebi
mui buvo parinktas iš ketu
rių žodžių susidedantis saki
nys — Laukinis žmogus laik
raščių neskaito. Gyvenimo 
kelyje tą posakį dažnai prisi
mindavau ir, bręstant mano 
protavimui, vis ryškesnis ir 
svarbesnis jis man atrodė, nes 
tais keturiais žodžiais pasa
koma taip daug. Tik pagalvoki
me — koks tamsus, blankus ir 
liūdnas mūsų gyvenimas būtų 
be spaudos.

Lietuviškos spaudos reikš
mę labai gerai suprato ir se
nieji išeiviai. Šalia lietuviš
kų parapijų, šventovių, mokyk
lų, jie pradėjo leisti lietuviš
kus laikraščius. Vienas tokių 
dar pirmųjų išeivių JAV įsteig
tas laikraštis yra “Dirva”, lei
džiamas Klivlande. Tai “tauti
nės minties lietuvių” savait
raštis. Šiais metais “Dirva” 
mini 75 metų sukaktį.

1915 m. lapkričio 25 d. Kliv
lande buvo išleistas pirmasis 
“Santaikos” numeris. Sekan
čiais metais vardas buvo pa
keistas į “Dirvą”. Pagrindiniu 
“Dirvos” įsteigėju laikomas A. 
Bartoševičius. Tik vėliau apie 
“Dirvą” susitelkė tautinės min
ties veikėjai. Pirmaisiais me
tais “Dirvą” redagavo V. K. Jo- 
kubynas, sekančiais — J. Ged

minas, o 1918-1948 m. — K.S. 
Karpius. Jis ir finansavo “Dir
vos” leidimą. 1948 m. “Dirva” 
buvo parduota Vincui Raste- 
niui. Pirkimą finansavo Juo
zas Bachūnas, Pr. Lapienė ir 
J. Colney. Rastenis “Dirvą” ir 
redagavo iki 1951 m. pabaigos. 
Su nauja išeivių banga atvykęs 
Balys Gaidžiūnas perėmė “Dir
vos” redagavimą ir ją redagavo 
10 metų (1952-1962). 1952 m. 
buvo įsteigta Amerikos lietu
vių spaudos ir radijo draugija 
“Viltis”, kuri atsakinga už 
“Dirvos” leidimą ir šiandieną. 
Nuo 1962 iki 1968 m. “Dirvą” 
redagavo Jonas Čiuberkis, nuo 
1968 m. iki šios dienos reda
guoja Vytautas Gedgaudas.

“Dirva” per eilę metų turė
jo gerų bendradarbių. Ilgą lai
ką “Dirvos” puslapius užpildy
davo Bronys Raila, daug ir įdo
miai rašęs politinėmis temo
mis ir pabėręs eilę prisimini
mų apie žymiuosius mūsų žmo
nes. Stasys Santvaras spalvin
gai rašo meno temomis, per- 
pindamas prisiminimų nuo
trupomis. Vytautas Meškaus
kas paruošia savaitinę poli
tinių įvykių apžvalgą. Dar ne
seniai pradėtą skiltį “Girdėta 
iš Vilniaus” skaitytojui patei
kia Balys Gaidžiūnas. Vladas 
Vijeikis į įvykius žiūri iš 
linksmosios pusės, iškeldamas 
kasdienines žmonių ydas. Daž
nai įdomių apžvalgų apie įvy
kius ir žmones pateikia Jurgis 
Janušaitis. Dr. A. Butkus ir 
daugelis kitų rašo aktualio
mis laiko įvykių temomis, kri
tikos, mokslo ir meno klausi
mais.

Mūsų tautai yra lemta eiti 
sunkiu keliu, tad kiekvienas 
lietuviškas laikraštis, kuriam 
rūpi Lietuvos reikalai, reika
lingas ir remtinas. O tos para
mos reikia nuolatos, kadangi 
lietuvių išeivių skaičius nė
ra didelis, be to, jie išsiskirstę 
įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Tad ne tik spausdinimo, bet ir 
persiuntimo išlaidos yra dide
lės. Vien iš prenumeratorių 
neišsilaiko nė vienas išeivijos 
laikraštis.

“Dirvos” deimantinės sukak
ties proga įvairiose lietuvių 
kolonijose yra sudaryti vajaus 
komitetai. JAV ir Kanadoje to
kių komitetų yra 18. Juos jun
gia pagrindinis vajaus komite
tas Čikagoje. Jam vadovauja vi
suomenės veikėja Irena Kriau- 
čeliūnienė.

Toronte taip pat veikia “Dir
vos” vajaus komitetas, kuriam 
vadovauja Birutė Abromaitie
nė. Deimantinė “Dirvos” su
kaktis Toronte bus paminėta 
spalio 14 d., 2.30 v.p.p., Lietu
vių namuose įvyksiančiu kon
certu. Pagrindinė tos popietės 
atrakcija bus sol. Regina Žy- 
mantaitė-Peters. Į minėjimą- 
koncertą atvyks Lietuvos at
stovas Vašingtone ir prie Šv. 
Sosto Stasys Lozoraitis ir va
jaus pirm. Ir. Kriaučeliūnienė.

Ne paslaptis, kad lietuviškų 
laikraščių skaitytojų skaičius 
mažėja. Kad laikraščiai galė
tų išsilaikyti, visi turime juos 
paremti. Labai teisingai spau
dos reikšmę mūsų gyvenime 
nusako Baltimorės bibliotekos 
leidinio motto: “Išeivija bus 
gyva, kol bus gyva jos spauda”.

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Gydytojo akimis, daugiausia 
mus vargina, o kartais net ir 
smarkiai išsekina geros nuo
taikos stoka. O nuotaiką veikia 
daug kas. Kartais — tai ir buiti
niai sunkumai, skausmai strė
nose, nemiga, sunki galva, 
tvanki arba lietinga diena, 
magnetinės audros, neteisingi 
žodžiai.

Dažnai bloga nuotaika atsi
randa ir dėl vienišumo. Klini
kiniai stebėjimai ir specialūs 
medicininiai tyrimai rodo, kad 
net ir sveiką bei jauną žmogų, 
patalpinus į vadinamą surdo- 
kamerą, kurios sienos visiškai 
nepraleidžia garso, apima 
stiprus vienatvės ir vienišu
mo jausmas, kuris savo ruožtu 
sukelia vidinę psichoemocinę 
įtampą, neužtikrintumą, neri
mą, baimę. Stebint tokį asme-

Solistė REGINA ŽYMANTAITĖ- 
PETERS

Į “Dirvos” 75 m. sukaktuvinį minėji
mą-koncertą dainuoti atvyksta buvusi 
torontietė ir 1962 m. “Miss Freedom” 
Regina Žymantaitė-Peters. Ji - lyri
nis sopranas. Dainavimo mokėsi To
ronto konservatorijoje ir vėliau Hunter 
kolegijoje, Niujorke, įsigijo magist
rės laipsnį. Debiutavo Niujorko ope
roje. Su koncertais yra aplankiusi 
daug Amerikos ir Italijos miestą. Da
lyvavo ir Italijos televizijos progra
mose. Ariją (devynios operos), lietu- 
vią ir kitą tautą kompozitorią dainą 
repertuaras labai platus. Dainuoja 
penkiomis svetimomis kalbomis. 1991 
m. Italijoje dainuos Tatjanos vaid
menį Čaikovskio operoje “Eugenijus 
Oneginas” ir Verdžio - “Otelio” Des- 
demoną.

“Dirvos” koncerte taipgi dalyvaus 
garsusis tenoras Eugenio Fernandi. 
penkerius metus dainavęs Metropoli
tan operoje Niujorke. Repertuare - 
33 operą vaidmenys. Su abiem solis
tais išgirsime ir žymą dirigentą- 
pianistą William Vendice.
(Žiūr. skelbimą) Ada Jucienė 

nį, iš jo vaido, laikysenos, ju
desių atrodo, jog jis apimtas 
didžiulių rūpesčių. O rūpesčių 
jis juk jokių neturi. Surdoka- 
meroje šilta, čia maloni prie
blanda, laiku pateikiami ska
nūs valgiai, atsibodus vaikš
čioti laukia minkšta lova.

Taigi teisingai tvirtinama, 
kad žmogus ne vien duona gy
vas. Jam reikia bendraminčių, 
reikia išsipasakoti, pasidalinti 
savo prisiminimais, ateities 
planais, svajonėmis. Na, o ką 
gi daryti, jeigu tokių bendra
minčių neturime? Argi tada 
mes jausimės kaip tas, kurį 
tyrimo tikslams patalpino į 
surdokamerą? Deja, jeigu ne
turėsime vadinamo psicholo
ginio skėčio, t. y. psichologinio 
imuniteto, įvyks taip, kaip mi
nėtoje kameroje: tapsime irz
lūs, užgaulūs, susirūpinę, jau
sime nervinę įtampą. O visa tai 
dar labiau blogins sveikatą.

Būdų kovoti su vienišumu 
yra daug. Niekada ne vėlu iš
mokti bendrauti su gamta, iš
mokti skaityti gražius pievų 
ir miškų rašinius, klausytis 
šlamančių medžių, pasakoji
mų apie buvusias ir būsimas 
dienas, mūsų ir mums brangių 
žmonių ateitį. O kaip gerai pa
taiso nuotaiką jaunystės prisi
minimai, mūsų praėjusio gyve
nimo žingsniai, net ir tie, ku
rie galbūt ir nebuvo visiškai 
pavykę. Bet juk visa tai buvo 
mūsų jaunystėje! O kur dar 
knygos, pasakojančios apie 
svečias šalis, egzotiškas ke
liones ir 1.1.

Vadinasi, reikia stengtis, 
kad mūsų nuotaika būtų gera, 
nes nuo to priklauso ir svei
kata.

Žinoma, reikia stengtis ir 
kuo mažiau kreipti dėmesį į 
smulkmenas. Juk pagalvojus 
rimtai aišku, kad didelės ne
laimės, ačiū Dievui, mus iš
tinka retai. Deja, mes dažniau
siai susierziname dėl smulk
menų, pavyzdžiui, kad marti 
nemoka maitinti anūko (nors 
iš tikrųjų dažniausiai mums 
taip tik atrodo), arba kad 
sūnus be reikalo nusipirko 
brangius batus, kad grįžęs 
iš mokyklos vaikas nepasi
sveikino ir 1.1.

Gyvenimo prasmė yra pats 
gyvenimas, o gera sveikata 
— gyvenimo ir laimės pagrin
das. Jeigu gera nuotaika stip
rina sveikatą, išmokime ją re
guliuoti, valdyti, neleiskime 
sau nugrimsti į vienišumą ir 
smulkmenas.

Paskutinės vyskupo dienos
Telšių vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus 
veikla, ryžtinga laikysena, suėmimas ir kankinio 

mirtis sovietiniame kalėjime
TEKLĖ KAČIUKAITĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Kai tik jie išeidavo į valgyklą pavalgyti, aš karei

viui, kur prie durų ėjo sargybą, duodavau penkis čer
voncus, tas man atnešdavo gryno vandens. Tuo visą 
laiką, kol mane tardė, ir buvau gyva.

Vilniuje, kaip vėliau paaiškėjo, su vyskupu Vin
centu Borisevičium jie tuo metu norėjo geruoju su
sitarti. Nuvykusi aš galėjau paskleisti po Vilnių ži
nią, kad Telšių vyskupas sulaikytas. To jie nenorėjo. 
Kai vyskupas Vincentas Borisevičius išlipo Telšių sto
tyje, mane taip pat paleido. Už sulaikymą atsiprašė.

Buvo antra valanda nakties, kai man liepė eiti na
mo. Aš paprašiau, kad leistų koridoriuje iki ryto pa
laukti, nes naktį bijau viena eiti.

Jie pradėjo juoktis:
— Kai mes paleidžiame, tai visi bėga net neatsisuk

dami, o čia kitokia klientė — nenori išeiti.
Aš jiems, matyt, trukdžiau, nes saugumo viršinin

kas liepė tardytojui Taraškevičiui mane palydėti. Kai 
atėjome iki seminarijos, jis, paskambinęs prie vartų, 
išgirdo mūsų žmonių žingsnius ir nusijuokė:

— Na, dabar jau nebijai?
Taraškevičius nuėjo. Tačiau aš nespėjau nė palto 

atsisegioti — vėl paskambino prie vartų. Nuėjom ati
daryti.

Grįžo vyskupas Vincentas Borisevičius.
Jo negalima buvo atpažinti: išvargęs, dar labiau 

pražilęs. Veidas neskustas, nepraustas, baltiniai ne
švarūs, panagės pilnos žemių.

— Aštuonios dienos — kaip metai! — pasakė. — Aš, 
tai aš, bet už ką tu kentėjai? . .

Buvo užsigalvojęs, mažai kalbėjo, vengė žmonių 
draugijos.

Rytojaus dieną buvo šventos Kūčios. Visada pas 
vyskupą būdavo kviečiami visi vyskupijos dekanai. 
Tačiau jis perspėjo, kad šiais metais Kūčias valgys 
su seminarijos profesūra ir aptarnaujančiu persona
lu. Šventės buvo labai liūdnos. Vyskupo seserys visą 
laiką verkė, kad brolis vėl greitai turės grįžti į Vilnių.

KGB išleidžiant davė vyskupui Vincentui Borise- 
vičiui nurodymą — parašyti ganytojišką laišką, kuris 
atšauktų jo laišką, ginantį Lietuvos tikinčiųjų intere
sus, rašytą vokiečių okupacijos metu. Tą laišką reikės 
perskaityti visose Telšių vyskupijos bažnyčiose.

Ar ryšis vyskupas Vincentas Borisevičius tokiam 
žingsniui?

Tada nė jis dar tvirtai nežinojo. Taip slinko die
nos, kupinos nerimo ir laukimo.

Staiga sausio viduryje vyskupas pranešė: kviečia 
visų kapitulos narių pasitarimą. Kapitulos nariai ir 
vyskupas Pranciškus Ramanauskas nutarė į pasita
rimą neiti. Tik kaip apie tai pasakyti vyskupui Vin
centui Borisevičiui? Vieni be ligos susirgo, kiti ne
žinia kur išvažiavo. Vyskupas Borisevičius tepasitei- 
ravo tik apie vyskupą Pranciškų Ramanauską, kas gi 
jam atsitiko.

— Atrodo, serga, — pasakiau. — Pietus liepta at
nešti į lovą ...

♦ ♦ ♦
— Visi manęs vengia!.. — tarė vyskupas Vincen

tas Borisevičius, netikėtai atsiradęs tarpduryje. — 
Atėjau pas tave, sesele, nes daugiau neturiu kur eiti...

Atsisėdo prie stalo, paprašė išvirti kavos.
Skaudu buvo žiūrėti į jo vidines kančias, tokias di

deles ir tokias nepaguodžiamas. Ir tada aš išgirdau 
vyskupo Vincento Borisevičiaus išpažintį, kaipo žmo
gaus savo artimui. Tiek metų praėjo, o viską atmenu 
žodis žodin ir šiandien. Girdžiu jo lėtą, labai pavar
gusį balsą:

— Visi manęs vengia, nuo manęs bėga! Suprantu, 
baimė juos apėmė ir netikrumas. Niekas nenori man 
net patarti. O aš esu taip pavargęs, kad nežinau, kaip 
man pasielgti...

KGB viską žino. Turi ganytojišką laišką, kurį ka
nauninkas Justinas Juodaitis iš Žemaičių Kalvarijos 
vežė iš tariamo mano draugo.

KGB žino, kas dalyvavo tada pasitarime, ką aš kal
bėjau, kas buvo nutarta. Tik daug pridėta, pagražinta. 
Visos kaltės suverstos ant mano vieno galvos ...

Tas laiškas, kurį paskelbiau vokiečių okupacijos 
metu, jiems labai nepatinka. Dabar reikalauja jį at
šaukti, viską, ką tada rašiau, paneigti. Naująjį laišką 
paskelbti visose vyskupijos bažnyčiose. Ten turiu kal
bėti, kad miškiniai paliktų miškus, o ūkininkai stotų 
į kolchozus. Turiu pasmerkti tuos, kurie tokiai eigai 
trukdys. Viską turiu padaryti iki vasario penkiolik
tos, jei ne — būsiu suimtas ir nuteistas mirčiai. Man 
aišku, kas manęs laukia, jei visko neatšauksiu viešai. 
Tačiau aš labiau rūpinuosi apie kitką: kaip į mane pa
žiūrės Viešpats, jei aš išsižadėsiu savo įsitikinimų 
ir išduosiu Tėvynę? Todėl manau, kad man vienas ke
lias — eiti į kalėjimą ir atsiduoti Dievo valiai.

Be to, esu įsitikinęs, kad jei ir padarysiu, ko jie no
ri, manęs ramybėje nepaliks. Jie reikalaus vis daugiau 
ir daugiau. Todėl tegu dabar sušaudo, užtat mirsiu ra
mus, kad nėjau prieš sąžinę.

Kaip tu manai, ar aš teisus? Ką tu mano vietoje da
rytum?

Nežinojau, ką galiu atsakyti tokiam dideliam 
žmogui.

— Man atrodo, — pasakiau, — kad Ekscelencija ta
pote visų tų darbų atpirkimo auka. Jūs visais labai 
pasitikėjote, ypač kanauninku Juodaičiu. O jis, pasi
rodo, daug kur veikė jūsų vardu. Jūs nesupratote, kad 
yra žaidžiama jūsų likimu. KGB norės, kad jūs jiems 
nuolaidžiautumėte. Bet jūsų ne toks būdas ...

Vyskupas manęs klausėsi, bet jo mintys klajojo 
jau kitur. Ką aš galėjau patarti žmogui, kuris geriau 
žinojo, ką jam reikia daryti, ir tą kelią jau buvo pasi
rinkęs. Jis tęsė savo monologą:

— Manau, kad Dievas bus man gailestingas. Jei aš 
ir padariau kokių klaidų, tai savo mirtimi jas išpirksiu.

Sesele, niekam niekada netikėk šiame pasaulyje, 
net savo tėvui ar motinai... Dėl vyskupo Pranciškaus 
Ramanausko priekaištų neturiu, jis nėra nieko man 
blogo padaręs, be to ir didelis prietelius mano nebu
vo. O tie prieteliai, kuriuos galėjau į žaizdas dėti, man 
paruošė kelią į mirtį.

Aš jiems atleidžiu, tegul ir Dievas jiems atleidžia ... 
Niekam niekada nenorėjau blogo ir nedariau. Nieko 
neišdaviau, nepakenkiau niekieno garbei. Visiems, 
kiek galėjau, padėjau, šelpiau ir guodžiau vargšus 
ir nelaimingus. Mylėjau savo artimą krikščioniška 
meile. Todėl išeinu ramus irtam pasiryžęs.

. . . Buvo 1946 metų vasario 13 diena. Paskutinis 
vakaras prieš areštą. Išeidamas paprašė: rytoj, kai 
atvažiuos jo — vyskupo — pasiimti, kad paruoščiau 
jiems — enkavedistams — vakarienę.

Tą naktį užmigti negalėjau. Viską prisiminusi, ir 
dabar apsiverkiu. Tokios padėties ir tokio amžiaus 
žmogus pasiliko vienas su savo mintimis, darbais, įsi
tikinimais. Kiek turės praeiti laiko, kad, nusimetę 
vergo pančius, mes be baimės galėtume atsistoti ša
lia jo ir pasakyti: “Ir mes buvome jūsų bendramin
čiai ...”

Tačiau tada buvo 1946 metų vasario 14-oji. Apie 
šeštą valandą vakaro iš Vilniaus atvažiavo kažkoks 
Alfonsas Gailevičius, lyg ir kulto įgaliotinis. Į vyskupi
ją su juo atėjo Telšių KGB viršininkas Jefimovas ir 
tardytojas Taraškevičius. Kitų nepažinojau.

Vyskupas Vincentas Borisevičius atvedė juos pas 
mane, kad pavalgydinčiau, o pats nuėjo rengtis.

Vienas nepažįstamasis paklausė Alfonso Gailevi- 
čiaus:

— Klausyk, ar ta moteris mūsų nenunuodys?
Alfonsas Gailevičius jam paaiškino:
— Nebijok! Ji tikinti, o jų tikėjimas jiems įsako, 

kad savo priešams reikia atleisti.
Nunešiau vyskupui Vincentui Borisevičiui vaka

rienę ir šiek tiek maisto kelionei. Jis valgyti atsisakė, 
nieko neėmė. Pasiėmė tik mažą lagaminėlį su balti
niais ir kojinėmis.

Alfonsas Gailevičius pasiteiravo, kodėl vyskupas 
neatėjo su jais vakarieniauti. Aš jam atsakiau, kad 
ir jis vyskupo vietoje nevalgytų. Dar jis paklausė, ko

dėl seminarijoje — kaip kapinėse, kur dingo visi gy
ventojai. Aš atsakiau, kad visi iš baimės išbėgiojo.

Vyskupas Vincentas Borisevičius nuėjo į profeso
rių namą, norėjo atsisveikinti su jais. Tačiau nieko 
nerado. Nerado ir vyskupo Pranciškaus Ramanausko 
savo bute. Sugrįžęs pasakė:

— Norėjau atsisveikinti, bet visi manęs bijo kaip 
raupsuotojo.

Išlydėjome vyskupą Vincentą Borisevičių tik aš ir 
jo tarnaitė. Daugiau jo gyvo nemačiau . . .

Po dviejų savaičių nuvykau į Vilniaus KGB kalėji
mą. Vyskupui Vincentui Borisevičiui nuvežiau švarių 
baltinių, maisto. Kareivis man grąžino jo nešvarius 
baltinius. Jie buvo visi suplėšyti, kruvini.

Maistą jam leisdavo pristatinėti iki pat teismo, 
1946 metų spalio 4-5 dienų. Su vyskupu kartu buvo tei
siamas kunigas V. Gustaitis, kuris buvo pas save įdar
binęs jo bičiulį.

Į teismą nieko neleido, net artimųjų. Dalyvavo tik 
vyskupo advokatas.

Teisme prokuroras savo kaltinamojoje kalboje pa
naudojo žodžius iš Evangelijos, kuriuos Kristus pasa
kė šventam Petrui: “Kišk savo kardą į makštį. Kas su 
ginklu kovoja, nuo ginklo ir žus”. Ir toliau taip užbai
gė, kreipdamasis į vyskupą Vincentą Borisevičių: 
“Jūs prieš tarybų valdžią kovojote, pinigais ir maistu 
mūsų priešus rėmėte, todėl mes taikome jums mirties 
bausmę, kurią jūs savo darbu užsitarnavote. Taip pat 
ir jūsų pavaldiniui, kunigui Gustaičiui...”

Vyskupo Vincento Borisevičiaus sesuo Marytė ma
tė, kaip abu suimtuosius vedė į teismą. Vyskupas buvo 
baltas kaip marmuro statula. Vos judėjo. Sutana su
posi kaip ant mieto. Vos vos užlipo į ketvirtą aukštą, 
kur vyko teismas.

Teismo sprendimo jo sesuo ilgai nežinojo. Kunigas 
daktaras Kazimieras Prialgauskas, kuris buvo kalbė
jęs su advokatu, jai tiesos nepasakė. Sakė ir man, kad 
nežino.

Kai po teismo į Telšius sugrįžo vyskupas Pranciš
kus Ramanauskas, jo paklausiau, kiek metų priteisė 
vyskupui. Vyskupas Pranciškus Ramanauskas taip 
pat dėjosi nežinąs.

Naktį susapnavau, kad atėjo vyskupas Vincentas 
Borisevičius ir pasakė, jog yra nuteistas mirti. Rytą 
nuėjau pas vyskupą Pranciškų Ramanauską, viską pa
pasakojau. Jis apsiverkė ir patvirtino: “Taip, mirčiai!”

Spalio 12 dieną vyskupas Pranciškus Ramanauskas 
nuvyko į Vilniaus KGB pasiteirauti, kur yra vyskupas 
Vincentas Borisevičius ir ar leis paduoti malonės 
prašymą.

Jam atsakė:
— Ar nežinote, koks buvo teismo sprendimas?!
O apie nuosprendį pridūrė:
— Jeigu dar neįvykdė, tai greitu laiku įvykdys .. .

(Pabaiga)



Bretkūnas ir jo laikai
400 metų nuo pirmojo Šv. Rašto vertimo į lietuvių kalbą
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fl KULTdRllMEJE VEIKLOJE
KUN, DR. EUGENIJUS 

GERULIS

1990 m. lapkričio 27 d. suei
na 400 metų, kai Jonas Bretkū
nas 1590 m. baigė versti į lietu
vių kalbą visą Šv. Raštą.

Norint pilniau susipažinti 
su Bretkūnu, neužtenka žinoti 
jo biografiją. Reikia pažinti ir 
laikmetį, kada tas asmuo gyve
no. Jei pasitenkintume vien 
biografine informacija be laik
mečio pažinties, būtume pana
šūs į stebėtojus operos statinė
je formoje, kur scena be deko
racijų, o aktoriai be judesio, 
grimo ir prideramos aprangos.

Tad šio jubiliejaus proga, 
norėdami iš gilesnės perspek
tyvos suvokti jubiliatą, grįžki
me 400 metų į praeitį, kad su- 
sipažintume ne vien su šios su
kakties “kaltininku”, bet kartu 
ir su jo laikų plačios aplinkos 
svarbesniais istoriniais įvy
kiais.

Kolumbui atradus Ameriką, 
už 43 metų gimė Bretkūnas. 
Tuo metu per pasaulį ritosi 
plati kolonizmo banga. Tuo 
ypač pasinaudojo ispanai, 
portugalai, britai, olandai, 
prancūzai ir net rusai. Šiems 
pasitarnavo caras Jonas IV- 
Žiaurusis.

Kai Liuteris prie šventovės 
durų kalė savo 95 tezes, kitas 
garsus lietuvis Mažvydas buvo 
vos 2 ar 3 metų vaikas, o kol gi
mė Bretkūnas — teko dar pa
laukti 18 metų.

Gimus Bretkūnui, Prūsiją 
valdė hercogas Albrechtas, o 
Lietuvos ir Lenkijos valdovas 
buvo Žymantas Senasis. Bau
džiava jau 90 metų slėgė lietu
vius, o maro liga buvo dažnas 
“svečias” (Liet. Encikl. 17-271).

Bretkūnas gimė 1536 m. Bam
bolių kaime, netoli Frydlando 
miestelio, Rytprūsiuose. Jo 
motina buvo prūsė Varnynai- 
tė, o tėvas Valteris ar Valtėnas 
Bretke. Šeima vertėsi ūkinin
kavimu ir turėjo užeigą-kar- 
čiamą. Namuose kalbėjo prū
siškai, lietuviškai ir kuršiškai. 
Šios šeimos sūnus Jonas tapo 
Prūsų arba Mažosios Lietuvos 
16-tojo amžiaus žymiausias 
lietuvių rašytojas, raštijos kū
rėjas ir gausių raštų į lietuvių 
kalbą vertėjas. Jis, berods, bu
vo pats pirmasis, išvertęs lie
tuvių kalbon visą Šv. Raštą. Jo 
didžiausias ir reikšmingiau
sias išspausdintas darbas bu
vo pamokslų rinkinys “Posti
lė”, parengtas 1589 m. ir iš
spausdintas 1591 m. rudenį, 
iš viso 1000 egz. Ši knyga reikš
mingai patarnavo lietuvių li
teratūrinės kalbos stiliaus 
raidai.

Savo literatūrine veikla 
Bretkūnas tęsė Martyno Maž
vydo ir Baltramiejaus Vilento 
(1525-1587) pradėtą darbą. Jis 
stiprino, plėtė religinę lietu
višką raštiją, kuri atliko teigia
mą vaidmenį kovoje prieš ger
manizaciją bei padėjo formuo
tis mūsų literatūrinei kalbai.

1579.III.6 - 1590.XI.27 iš vo
kiečių kalbos išversto Šv. Raš
to kalba pasižymi sklandumu, 
gyvumu, turtingumu, nevengi- 
mu naujadarų. Į lietuvių kal
bą jis išvertė “Augsburgo kon
fesiją”, A. Korvino “Postilę”, J. 
Viganto “Krikščioniškojo moks
lo rinkinėlį”, Liuterio “Šmal- 
kaldeno artikulus”.

Bretkūnas darbavosi ne vien 
religinėje srityje. Gyvenda
mas Labguvoje, rinko tautosa
ką, papročius, senovės pėdsa
kus. Parašė krašto istoriją 
“Historia Rerum Prussica- 
rum”. Su meile ir pagarba ra
šė apie sūduvius ir senprūsius.

Persikėlęs į Karaliaučių, 
dirbo dar aktyviau. Ypač na
šūs buvo 1589 metai! Jis išlei
do pirmąjį lietuvių kalba mal
dyną, spausdino giesmynus su 
gaidomis, tobulino Mažvydo 
giesmių eilėdarą.

Jo gan trumpo gyvenimo me
tu iš viso buvo net 12 popiežių 
— nuo Pauliaus III iki Klemen
so VIII; Lietuvą-Lenkiją val
dė 5 valdovai: Žygimantas Se
nasis, Žygimantas Augustas, 
prancūzas Henrikas Valois, 
vengras Steponas Batoras ir 
švedas Zigmantas IV Vaza. Kai 
Bretkūnas buvo dvejų metų 
amžiaus, A. Kulvietis Vilniu
je buvo įsteigęs protestantiš
ką mokyklą. Kopernikas mirė, 
kai Bretkūnas buvo 7 metų ber
niukas. Liuteris mirė, Bretkū
nui esant 10 metų amžiaus. Kai 
Bretkūnui buvo 11 metų: Maž
vydas išleido pirmąją lietuvių 
knygą - katekizmą; Barbora 
Radvilaitė ištekėjo už Žygi-

manto Augusto; Maskvoje vai
nikavosi pirmasis Rusijos ca
ras Jonas IV Žiaurusis. Žygi
mantas Senasis mirė, kai 
Bretkūnas turėjo 12 metų.

Sulaukęs 19 metų, Bretkū
nas 1555 m. išvyko į Karaliau
čiaus universitetą studijuoti 
teologijos. 1556 m. pabaigoje 
įstojo į žymų protestantų vo
kiečių universitetą Wittenber- 
ge. Studijas tęsė dar ir kituose 
vokiečių ir šveicarų universi
tetuose.

1562 m., būdamas 26 m. am
žiaus, grįžo namo. Persikėlė į 
Labguvą (Labiau), kur pradėjo 
kunigauti ir pirmasis sakyti 
pamokslus lietuviškai ir prū
siškai. Čia tuoj vedė našlaitę 
Verternaitę iš savo gimtojo 
Bambolių kaimo. Labguvos pa
rapijoje tarnavo 25 metus, gy
veno skurdžiai, skendo sko
lose.

Mažvydui mirus, Bretkūnas 
buvo 27 metų vyras. Už poros 
metų mirė Mikalojus Radvila 
Juodasis. Bretkūnui buvo 32 
metai, kai mirė paskutinysis 
Kryžiuočių ordino magistras 
ir pirmasis Prūsijos hercogas 
Albrechtas, kurio lėšomis bu
vo išleista pirmoji lietuvių 
knyga — Mažvydo katekizmas. 
Lietuva ir Lenkija pasirašė ne
lemtą Liublino unijos aktą, 
kai Bretkūnas buvo 33 metų 
amžiaus, o sulaukus 36 metų 
— mirė Žygimantas Augustas. 
Kai Bretkūnas buvo 37-38 me
tų, Lietuvą-Lenkiją 5 mėne
sius valdė prancūzas Henrikas 
Valois. Būdamas 43 metų am
žiaus, Bretkūnas 1579 m. kovo 
6 pradėjo versti į lietuvių kal
bą Šv. Raštą. Tais pačiais me
tais Vilniuje buvo įsteigta aka
demija. Kai Bretkūnas buvo 48 
metų amžiaus, mirė caras Jo
nas IV Žiaurusis, o sulaukus 
50 metų, mirė Steponas Bato
ras. Sekančiais metais Lietu
vos-Lenkijos sostą perėmė 
švedas Zigmantas IV Vaza.

Bretkūnas, sulaukęs 51 me
tų, persikėlė gyventi į Kara
liaučių. Čia gavo klebono pa
reigas, materiališkai vargti 
jau nebeteko. Pagerėjo sąly
gos pilniau atsidėti kūrybai. 
Bretkūnas Šv. Rašto vertimo 
darbą baigė 1590 m., praslin
kus porai metų po Ispanijos 
jūrų laivyno Armados žlugimo 
(1588), ir už vienerių metų po 
Radvilų pilies Biržuose pasta
tymo (1589). Vertimą sudarė 8 
tomai. Susipažinti su šiuo ver
timu Didžiosios Lietuvos re
formatai buvo pasiuntę Vi
džių katechetą Albertą Striš- 
ką, kuris, įsitikinęs, kad verti
mas tinkamas ir reformatams, 
suteikė aprobatą. 1593 m. Bret
kūnas išsiuntė savo vertimo 
pirmąjį rankraščio tomą Prū
sijos hercogui, kad, vertimo 
komisijai patvirtinus, būtų 
pradėtas spausdinimo darbas. 
Deja, Prūsijos valdžios politi
ka lietuviškų knygų atžvilgiu 
pasikeitė. Tiesa, 1599 m. val
džia rankraštį nupirko, bet jo 
nespausdino.

Rokiškio gyventojai sutinka Hamiltono “Aukuro” ir Toronto “Aitvaro” aktorius, kur jie buvo pavaišinti lietuvišku 
alumi, sūriu ir duona Nuotr. B. Tarvydo

Gastrolės Lietuvoje - Hamiltono “Aukuro" ir Toronto “Aitvaro” aktoriai Nidoje, Raganų kalne. Priekyje klūpo
Šaulių teatro direktorius Vytautas Juškus Nuotr. B. Tarvydo

Evangelikų kunigas Jonas 
Bretkūnas, Karaliaučiuje baž
nyčiai ištarnavęs 15 metų, mi
rė 1602 m. spalio 1 d., būdamas 
66 m. amžiaus. Tautai ir Bažny
čiai nusipelniusį asmenį pa
kirto maras.

J. Rėza (1576-1629) bandė 
Bretkūno vertimą išleisti da
limis; 1625 m. išspausdino 
Psalmyną, tačiau kitų dalių iš
leisti nebesuspėjo, nes ir jo 
gyvybę pakirto baisusis maras 
1629 m. Karaliaučiuje. Kai 
Bretkūno vertimą išspausdin
ti Karaliaučiuje viltis buvo 
prarasta, iniciatyvos ėmėsi 
Lietuvos reformatai. Didysis 
Lietuvos etmonas, Vilniaus 
vaivada Jonušas Radvila (1612 
-1655) lietuviškai Biblijai iš
spausdinti Kėdainiuose buvo 
įsteigęs spaustuvę, tačiau 1655 
m. karas ją sunaikino.

Iki Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos vertimo originalas 
buvo saugomas Karaliaučiaus 
archyve, vėliau perkeltas į 
valstybinį archyvą Goettinge- 
ne. Šiandieną to vertimo foto
kopiją turime Vilniaus univer
siteto bibliotekoje.

Dviejų veikalų spektaklis Stratforde
Dostojevskio “Didysis inkvizitorius” ir Čechovo “Gulbės giesmė”

ALFONSAS NAKAS

Ankstyvą sekmadienio, rug
pjūčio 19, rytmetį galvotrūk
čiais išlėkiau iš Wasagos į 
Stratfordą. Bijojau pavėluoti 
į paskutinį man šią vasarą 
spektaklį. “A double bill!” Du 
veikalai vienu ypu! Pernai ši
taip kartu statė du Šekspyro 
veikalus: žiauriausią tragedi
ją Titus Andronicus ir links
miausią farsą Painiavų kome
diją. Dabar štai “Third Stage” 
teatre du rusų didžiūnai: Dos
tojevskis ir Čechovas.

Pirmuoju vaidina Feodoro 
Dostojevskio Dijįjį inkvizito
rių. Dostojevskis, kaip žino
me, dramų nekūrė. Čia insce
nizuota Brolių Karamazovų 
romano detalė.

Kalėjimo vienutė. Ant kėdės 
ar suolelio, scenos vidury, sėdi 
tiesus kaip žvakė Kalinys 
(Chris Heyerdahl). Gražaus, 
pailgo veido, didelių, gyvų 
akių, ilgaplaukis, šviesiai 
pilka palaidine, tamsiom kel
nėm. Kažkuo jis primena Kris
tų. Subildėjus vienutės du
rims, pasirodo išdidus Kar
dinolas (visur rašomas didžią
ja C) — Didysis inkvizitorius 
(Edward Atienza). Kai nusi
meta juodą, raudonu pamuša
lu apsiaustą, lieka su pilka 
sutana.

Vaidinimas trunka lygiai va
landą. Kardinolas ištisai kal
ba, Kalinys ištisai tyli. Kali
nys sulaikytas Ispanijos mies
to aikštėje, nes apie jį būrėsi 
minia. Kardinolas jį tardo ir 
įrodinėja inkvizicijos būti
numą. Jis smalsauja išgauti, 
kas gi per vienas Kalinys be

Č. MASA1TIS

A. r tu tikėjai?
Ar tu tikėjai.
Kad laisvės pasakos šviesiam miraže 
Užgimęs mūsų ilgesys, 
Auka ir ryžtu ateiti nudažęs, 
l Tėviškę šiandien atskris?
Ar tu tikėjai.
Kad Tėviškę gaivins drąsos šaltiniai. 
Kad joj pražys būtis nauja.
Šviesi, kaip rytmečio dangaus mėlynė. 
Tikra, kaip Laisvė ir Tiesa?
Ar tu tikėjai.
Kad su nuostaba visi stebėsim.
Kaip Lietuvoj Vytis balta 
Pakeičia kūjo priespaudos griuvėsius. 
Kaip kyla laisvės vėliava?
Ar tu tikėjai.
Kad Laisvė ir Taika, sujungę jėgą 
Prieš melą pergalę laimės. 
Ir gėrio ilgesį širdin įdiegę. 
Ieškos gyvenimo prasmės?
Sakai: Tikėjau! Taip, žinau.
Žinojome palaimintąją Tiesą!
Šiandien Tėvynėj matom ją.
Ji kelią mums į ateitį nutiesia 
Ir spindi pergale nauja!
Tiesa šiandieną Tėviškėj laisva! 
Laisva, laisva Tėvynė Lietuva!
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busiąs? Pastarasis sekioja ink
vizitorių akimis, nuostabą ar 
liūdesį, pritarimą ar baisėji- 
mąsi, reikšdamas lengvai at
spėjamomis grimasomis, bet 
neištaria anei žodelio. Visaip 
inkvizitorius bando! Ir grūmo
damas, ir maldaudamas, 
gniauždamas kumščius ir ties
damas rankas, net suklupda
mas, net prieš Kalinį gulda
mas kryžiumi, bet žodžio ne- 
išgauna. Galiausiai Kalinys 
atsistoja, lėtai nuslenka į 
scenos gilumą, prisiartinusį 
inkvizitorių apkabina ir pa
bučiuoja. O rezignavęs, palū
žęs inkvizitorius beištaria: 
“Išeik, ir daugiau man nebesi- 
rodyk! ..

;jia
Per daugiau kaip du dešimt

mečius vieno žmogaus vaidini
mų Stratforde mačiau jau ke
letą. Kituose aktorius kalbė
davo apie įtampą keliančius 
kasdienius nutikimus, tad 
lengva ir įdomu būdavo klau
sytis (pvz. raupsuotųjų gelbė
tojo kun. Damieno gyvenimo 
istorija Molokai saloje). Šiame 
vaidinime — valanda sunkaus 
Dostojevskio teksto, tarkim 
filosofijos. Nepaisant įspū
dingo, girgždančio, “inkvizi- 
toriško” Atlienzos balso bei 
teatrališkų gestų, nepaisant 
nuostabios Heyerdahlio pan
tomimos, — užbaigus pasiju
tau labiau išvargęs, negu va
landą plaukiojąs banguotame 
Boat Lake vandeny ... Penki 
šimtai žiūrovų plojo ilgai ir 
gausiai. Plojau ir aš. Kad vis 
dėlto ištvėriau .. .

* * *
Antroji spektaklio dalis — 

Antono Čechovo Gulbės gies

mė. Šio veikalo neradau ne 
tik rinktinių jo dramų dvie
jose knygose, bet nė pavadi
nimo keturiose enciklopedijo
se. Festivalio paruošta turi
nio santrauka ne ką tepaaiš- 
kino. Jutau, kad tai nebus pil
nakraujė drama. Nuojauta 
pasitvirtino.

Žiūrovo akis išplėtė triukš
minga mizanscena, atsklei
džianti sklypelį scenos ir visą 
platų scenos užkulisį. Skardi 
muzika, “publikos” ovacijos 
(iš magnetofono), aktorių link
čiojimai, į užkulisį atbėgus 
glebėsčiavimaisi, konjako tos
tas vaidinimui gerai pavykus. 
O už kelių minučių pasilieka 
tik Vasily Vasilič Svetlovidov 
(Richard Curnock). Pasakojasi 
daugelį metų vaidinęs, teatrui 
daug nusipelnęs, bet dabar su
senęs, besąs jau 68-rių metų, 
užtat po vaidinimo užsnūdęs 
persirengimų kambary ir ne- 
jutęs, kaip visi išsivaikščiojo.

Atsiranda irgi neišskubė
jęs sufleris Nikita Ivanič (Jo
seph Shaw). Svetlovidovas ir 
jam dar kalba apie garbingą 
praeitį bei dabarties mizeri
ją. Jis suflerį prisiprašo, kad 
už jį pavaidintų Karaliaus 
Lyro Juokdarį. Kai po ilgokų 
spyriojimųsi sufleris sutinka; 
abu pralinksmėję išeina. Vis
kas! Viskas per 32 minutes.

Gabalėlis labai čechoviškas, 
persunktas nostalgija, melan
choliškas. Bet tai nė ne viena
veiksmis vaidinimas, o gal vei
kiau draminis etiudas. Tiek to. 
Vaidino gerai. Buvo geros mu
zikos (Keith Thomas). Apstas 
įdomios “scenos užkulisių” bu
taforijos (Brian Jackson). O 
režisierė Jeannette Lamber- 
mont parodė nemažai drąsos, 
spektaklį sulipdydama iš to
kių kontrastų.

Jeigu kas ir norėjo šį spek
taklį matyti, jau pavėluota. 
Tarp rugpjūčio 19 ir rugsėjo 
15 jis vaidintas tik 10 kartų. 
Rugsėjo 15 “Third Stage” teat
ras užsidarė iki kito sezono. 
Festivalio ir Avon teatrai se
zoną užbaigs tik lapkričio 11.

Į kokį milžiną per 38-rius 
metus Stratfordo festivalis 
išaugo, byloja visas puslapis 
skaičių. Kai kuriuos atsklei
siu, kai už pusmečio rašysiu 
apie 1991 m. sezono programą.

Atsiųsta paminėti
Arvydas Juozaitis, SĄJŪDIS IR 

DEMOKRATIJA. Vilnius, Perio
dika, 1990. Autoriaus spausdintų 
straipsnių rinkinys.

LITUANISTIKOS TYRIMO IR 
STUDIJŲ CENTRO ŽINIOS 1989- 
1990. Paruošė Arūnas Zailskas ir 
Nijolė Mackevičienė. Spausdino 
Mykolas Morkūnas.

Bronis Kasias, BAISIEJI LIE
TUVOS ISTORIJOS METAI. At
spaudas iš žurnalo “Į laisvę” 1990 
m. 108 nr. Jame autorius apžvel
gia aštuoniolikoje puslapių seną
ją ir naująją Lietuvos praeitį, 
sklaido jos dabartį ir baigia straips
nį šiomis eilutėmis: “Lietuva sa
vo heroiškuose politiniuose ėji
muose vadovauja laisvės ir žmo
gaus teisių frontuose. O ką mes, 
Lietuvos emigracija, darome ir 
darysime šiuose frontuose Lietu
vai pagelbėti?”

Kompozitoriaus Broniaus Jo
nušo (1899-1976) 1990 m. XHI-ji 
$1.000 stipendija paskirta svečiui 
iš Lietuvos Juliui Kelerui. Ilino
jaus universiteto lituanistikos ka
tedroje Čikagoje jis studijuoja 
lietuvių išeivijos literatūrą, 
siekdamas magistro laipsnio, reiš
kiasi poezijoje, dalyvauja lietu
viškoje veikioje. Metinę Broniaus 
Jonušo stipendiją yra įsteigusi jo 
našlė Emilija Jonušienė lituanisti
ką studijuojantiems jaunuoliams, 
pasižymėjusiems lietuviška veikla. 
Per trylika metų stipendijos buvo 
paskirtos aštuoniolikai jaunuo
lių. Kartais jos tampa dvigubomis 
ar net trigubomis, prisitaikant 
prie kandidatų skaičiaus.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus birželio 22 — rugpjūčio 
31 d.d. Čikagos ir apylinkių lie
tuviams surengė lietuviškų meni
nių renginių plakatų parodą, api
mančią pastarųjų 60-70 metų lai
kotarpį. Parodos atidaryme kal
bėjo aktorė Nijolė Martinaitytė, 
dalyvavo Čikagos tarptautinio 
teatrų festivalio organizatorius 
Bernie Sahlins. Muziejaus galeri
joje lankytojų laukė ne tik lietu
vių kultūrinius renginius garsi
nantys plakatai, bet ir jų progra
mos, kvietimai, bilietėliai ir net
gi tų renginių nuotraukos. Origi
nali paroda atspindėjo jau praei
čiai priklausančią Čikagos lietu
vių kultūrinę veiklą. Senieji pla
katai buvo daugiausia mėgėjiško 
lygio, o pokariniuose jau buvo 
jaučiama profesinė lietuvių dai
lininkų — Petro Aleksos, a.a. Al
girdo Kurausko, Vinco Luko, 
Ados Sutkuvienės, Vytauto O. 
Virkau, Vlado Vijeikio ranka.

Septintoji JAV ir Kanados lie
tuvių dainų šventė, turėjusi įvykti 
š. m. liepos 1 d. Čikagoje, buvo 
nukelta į 1991 m. gegužės 26 d. 
Mat šiemet beveik tuo pačiu metu
— liepos 5-8 d.d. Vilniuje buvo 
rengiama Tryliktoji tautinė Lie
tuvos dainų šventė. Savotiška 
staigmena dabar tapo spaudoje 
paskelbtas JAV ir Kanados LB 
vadovų nutarimas 1991 m. gegu
žės 18-26 d.d. Čikagoje surengti 
“Lietuvių muzikos festivalį”. Jis 
apims ne tik Septintąją JAV ir 
Kanados lietuvių dainų šventę, 
bet ir XI-jį JAV LB kultūros ta
rybos premijų įteikimą, religinį 
koncertą pirmųjų trėmimų Sibiran 
penkiasdešimtmečiui, du A. Pon- 
chiellio operos “Lietuviai” spek
taklius, Mišias Švč. Mergelės Ma
rijos gimimo bažnyčioje, dailės ir 
tautodailės parodas, jaunimo 
linksmavakarį ir baigminį festi
valio pokylį. Vyriausiam visų ren
ginių komitetui vadovaus Stasys 
Baras, premijų įteikimo — JAV 
LB kultūros tarybos pirm. Dalia 
Kučėnienė, dainų šventės — Vac
lovas Momkus, operos spektaklių
— Vytautas Radžius, parodų — 
dail. Petras Aleksa, pokylio — 
Marija Remienė. Festivalio lei
dinį paruoš Danutė Bindokienė, 
lietuviška informacija rūpinsis 
Jonas Žygas, angliška — Rūta 
Juškienė.

Silpnoji “Lietuvių muzikos 
festivalio” grandis yra itališka 
A. Ponchiellio opera “Lietuviai” 
(“I Lituani”). Ją su Lietuva sieja 
ne muzika, tik libretui panaudotas 
Adomo Mickevičiaus “Konradas 
Valenrodas” su italo libretisto 
padarytom klaidom. Čikagos lie
tuvių opera A. Ponchiellio “Lie
tuviais” 1981 m. paminėjo sidab
rinę savo veiklos sukaktį. Si ope
ra buvo pakartota Čikagoje 1983 
m. liepos 1 d. Antrosiose pasau
lio lietuvių dienose. Dabar ji vėl 
bus kartojama “Lietuvių muzikos 
festivalyje”. Jos spektakliai bet
gi skirsis nuo 1981 ir 1983 m. at
liktųjų, nes šįsyk į juos žada įsi
jungti svečiai iš Vilniaus — Lie
tuvos operos solistai, baleto šo
kėjai ir orkestras. Džiaugsmą 
drumsčia Čikagos lietuvių operos 
planų pakeitimas. Jau turbūt daug 
kas užmiršo, kad šių metų pradžio
je Čikagos lietuvių operos meno 
vadovas Alvydas Vasaitis ir val
dybos pirm. Raimondas Korzonas 
Vilniuje susitarė su Lietuvos ope
ros ir baleto teatro vadovybe bend
romis jėgomis paruošti 1963 m. 
gruodžio 25 d. Bruklyne mirusio 
Kazimiero Viktoro Banaičio ope
ros “Jūratė ir Kastytis” premje
rą. Čikagoje ji buvo numatyta 
1991 m. gegužės pabaigoje su 
Septintąja JAV ir Kanados lie
tuvių dainų švente, Vilniuje — 
liepos pabaigoje, susieta su Pa
saulio lietuvių sporto švente. 
Šiuos gražius planus, atrodo, su
griovė politinė įtampa ir sovieti
nė Lietuvos blokada. Gaila, nes 
K. V. Banaičio opera “Jūratė ir 
Kastytis” būtų geriau tikusi “Lie
tuvių muzikos festivaliui”.
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Parodą “Vytauto Didžiojo ju
biliejiniai metai” surengė Ne
ries pakrantėje esantis Vilniaus 
muziejus. Nedidelėje parodoje 
buvo sutelkti Vytauto Didžiojo 
įvairių laipsnių ordinai, pašto 
ženklai, jo penkių šimtų mirties 
metinėms skirti leidiniai, pini
gai su Vytauto Didžiojo atvaizdu. 
Tuo pačiu metu muziejuje lanky
tojų laukė ir kita įdomi paroda 
“Lietuva atvirukuose iki 1940 me
tų". Juozas Kazlauskas taip pat 
tada buvo surengęs didelę nuo
traukų parodą "Lietuva tremtyje".

Atgimstančioje Lietuvoje jau 
išleisti prez. Antano Smetonos 
“Rinktiniai raštai", sudaryti is
toriko A. Eidinto, pasinaudoju
sio 1930-31 ir 1935 m. Kaune pasi
rodžiusiu A. Smetonos raštų pen
kiatomiu. A. Eidintas į “Rinkti
nių raštų" leidinį įjungė A. Sme
tonos publicistiką politinio, kul
tūrinio ir ekonominio gyvenimo 
klausimais, jo kalbas prie Vytauto 
Didžiojo paminklo ir Nežinomo 
kareivio kapo, laidojant dr. J. 
Basanavičių, Maironį ir kitus žy
miuosius lietuvius.

“Akmenės cemento” kultū
ros rūmuose veikia rež. Stasės 
Niūniavaitės vadovaujamas liau
dies teatras, neseniai suvaidinęs 
vilniečio Jokūbo Josadės trijų 
mazgų (!) tragikomediją “Išdai
gos po kilpa”. Žiūrovus linksmi
no Čėsnų buto knygų lentynoje 
netikėtai atsiradęs 120.000 rub
lių lobis, kol pagaliau paaiškėjo, 
kad pinigus už K. Markso “Kapi
talo” knygos ten paslėpė pats My
kolas Čėsna, "Ąžuolo” gamyklos 
direktorius. Jam atrodė, kad K. 
Markso “Kapitalo” niekada nie
kam neprireiks ir kad pinigų ten 
niekas nesuras.

Viekšniuose gimė trys broliai 
Biržiškos: literatūros istorikas 
Mykolas (1882-1962), bibliogra
fas Vaclovas (1884-1956) ir mate
matikas Viktoras (1886-1964). 
Viekšniečiai dabar yra įsteigę Bir
žiškų draugiją, kuri rūpinasi jų 
atminimo įamžinimu. Jų pavarde 
jau pavadinta gatvė, sutvarkytas 
1922 m. spalio 11 d. Viekšniuose 
mirusio tėvo gydytojo Antano ka
pas, atidaryta laikinė Biržiškų 
šeimos paroda. Respublikinės Bir
žiškų komisijos posėdyje Vilniaus 
universitete buvo nutarta telkti 
lėšas mokslininkų brolių Biržiškų 
paminklui Viekšniuose pastatyti 
ir jų namui atnaujinti. Jame bus 
atidarytas memorialinis Biržiškų 
muziejus. Vilniaus universitete 
ir galbūt kitose aukštosiose mo
kyklose numatyta įsteigti vardi
nes Biržiškų stipendijas, premi
jas už reikšmingiausius literatū
rologuos, bibliografijos ir mate
matikos darbus. Bus paruošti ir 
išleisti moksliniai brolių Biržiš
kų raštai bei knygos apie jų veiklą.

Leidybos darbą Lietuvoje pra
deda akcinė spaudos bendrovė 
“Varpas”, susieta su prieškari
ne “Varpo” bendrove Kaune, lei
dusią “Lietuvos žinias”, “Lietu
vos ūkininką”, “Varpą”, “Jauni
mą”, “Moksleivį” bei kitus var
pininkų leidinius, įvairias kny
gas. Akcinę “Varpo” bendrovę 
dabar atgaivino Lietuvos leidyk
lų, poligrafijos ir knygų prekybos 
reikalų komitetas, Lietuvos foto
menininkų ir esperantininkų są
jungos bei kitos įmonės ir orga
nizacijos. Naujo tipo tautinė “Var
po” leidykla skaitytojams parū
pins visų laikų lietuvių autorių 
ir iš kitų kalbų išverstas knygas, 
galinčias praturtinti mūsų tautos 
kultūrą dvasinėmis pasaulio ver
tybėmis. “Varpo” leidykla yra 
numačiusi devynias knygų serijas: 
“Vaikų pasaulis” (vaikams), “La- 
bora” (jaunimui), “Sodžius”, “Ži
dinys” (šeimai ir moterims), “At
mintis” (tautos istorijos ir kultū
ros temoms), “Lietuvos keliautojų 
užrašai” (kelionėms), “Orientas” 
(Rytų kultūrai), “Nuotykių biblio
teka” (laisvalaikiams), “Debiutai” 
(pirmosioms autorių knygoms). 
Numatytos ir knygos esperantų 
kalba. Joms jau pasirinktos dvi 
legendos — “Eglė žalčių karalie
nė”, “Jūratė ir Kastytis”. Pirmuo
ju “Varpo” leidiniu bus kauniečio 
žurnalisto Juozo Kundroto doku
mentinė apysaka “Po (kryžiaus 
ženklu”, skirta liaudies skulpto
riui ir dievadirbiui Vincui Svirs
kiui (1835-1916). Naujų knygų są- 
rašan taipgi yra įtrauktas Leono 
Balčiūno eilėraščių rinkinys “Dva
sios atgaja”, Romualdo Neimanto 
apysaka jaunimui “Faraonų pėd
sakais”, Broniaus Jauniškio “Min
ties medis”, Levo Vladimirovo 
studija apie Pranciškų Skoriną 
(1490-1551), gudų knygų leidimo 
pradininką Prahoje ir Vilniuje.

V. Kst.
p
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P R ĮSIKĖLIMO1 Parafuos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.V.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......... 10 %

180-185 d. term, ind.......... 10'/4%
1 metų term, indėlius..... 1O'/2%
2 metų term, indėlius..... 10'/«%
3 metų term, indėlius..... 101/<%
1 metųGIC-met. palūk. .. 113/«%
2 metų GlC-met. palūk. ..111/2%
3 metų GlC-met. palūk. .. 11'/2%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 111/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 9'/2%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.113/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind.1l’/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.111/2% 
Taupomąją sąskaitą ......... 81/2%
Kasd.pal. taupymo sąsk 10 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .................. 133/4%
Sutarties paskolas 

nuo .................. 133/4%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................... 133/4%
2 metų ................... 133/4%
3 metų ................... 133/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 13 %

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

CHOICE SF^3ĮA ' A 1 IN THE f
WORLD"MASKELL INSURANCE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, “ —'  —----------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

Kokia
namo

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo. ANTANAS GENYS

MARGIS DRUG STORE
408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944

PRIIMA 'ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS 
PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS 
----------------------o---------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERf)

Greitas ir tikslus pa tarną vilnas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas
Tel. 231 -5641, namų 766-5857

Žilio into 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) rillbldlC Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Kauno "Žalgiris’’ 1985-87 žydėjimo metais laimėjo Sov. Sąjungos aukščiau
sioje krepšinio lygoje čempionatus. Vienų rungtynių pertraukėlės metu, 
iš kairės: Chomičius, Kurtinaitis, Vladas Garastas “Žalgirio" vyr. treneris

SPORTAS
-------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario. M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

Lietuvos beisbolo atstovai JA V
Jie žaidė ir mokėsi

Lietuvos beisbolininkai pirmą 
kartą buvo atvykę į JAV susipažinti 
iš arčiau su šia Lietuvoje nauja spor
to šaka, pasimokyti ir pažaisti. 22 as
menų grupė Amerikoje išbuvo nuo 
liepos 6 iki 19 d., daugiausia laiko 
praleidusi St. Louis apylinkėse, kur 
buvo vietinių beisbolininkų sve
čiais, su kuriais draugystę pradėjo 
dar praėjusiais metais Lietuvoje.

Nors beisbolą žaisti pradėję tik 
prieš 3 metus, atvykusieji jau nebu
vo visiškai žali ir Vilniaus "Žalgi
rio” komandos eilėse buvo gerokai 
pažengusių vyrų. Vienas iš jų - Ed
mundas Matusevičius yra Sov. Są
jungos rinktinės narys, nors šiemet 
jis iš jos pats pasitraukė, kai Lietu
va pavasarį paskelbė nepriklauso
mybę. Dauguma žaidėjų yra studen
tai, rimtai žiūrintys į savo pasirink
tą sporto šaką.

Komandos kapitonu yra R. Šniu- 
kas, kiti šios geriausios Lietuvoje 
komandos nariai: D. Michelbertas, 
V. Neverauskas, J. Žguts (latvių kil
mės), A. Jarašiūnas, T. Kliučinskas, 
G. Balčius, V. Matijošius, V. Paukš
tė, G. Žiūra, V. Vasiliauskas. Vyr. 
treneris - G. Mikalauskas, o trene
riai - R. Garnys ir R. Petkus.

Be to, su komanda atvyko ir 7 pa
lydovai - Lietuvos beisbolo asocia
cijos pirm. E. Kliučinskas (jis yra so
cialinės apdraudos instituto direk
torius), tos organizacijos vicepirmi
ninkas - A. Karalius ir kt.

Svečiai iš Lietuvos buvo patenkin
ti savo viešnage. St. Louis mieste 
matė vietinių profesionalų koman
dos rungtynes ir ten juos specialiai 
pristatė gausiems žiūrovams. St. 
Louis apylinkių laikraštis “The 
Telegraph” apie juos įsidėjo ilgą 
straipsnį, kviesdamas skaitytojus 
morališkai ir materiališkai paremti 
svečius iš Lietuvos. Jersyville mies
telio valdyba savo posėdyje nutarė 
mūsiškiams paskirti 500 dol. Gyven
tojai rėmė maistu, dovanojo drabu-

DARIUS MICHELBERTAS, 
vienas iš geresniųjų Lietuvos "Žal
girio” beisbolo žaidėjų, su šia ko
manda viešėjęs Amerikoje, prie 
BALFo būstinės Čikagoje. Jis 25 
metų amžiaus studentas iš Vilniaus 
universiteto, beisbolą pradėjęs 
žaisti prieš trejus metus

Nuotr. E. Šulaičio

žiu. Vienu žodžiu, jie patyrė visoke
riopą dėmesį.

Grįždami namo, jie ilgėliau pa
buvojo Čikagoje. Vietoje planuotų 
poros dienų, paviešėjo ketvertą. Čia 
jiems į talką atėjo lietuvių sporto 
entuziastai, mūsų tautiečiai. Daugu
ma sportininkų priglaudė Pasaulio 
lietuvių centras Lemonte, kiti priva
čiose šeimose. Visas būrys mūsų 
tautiečių jiems parodė tikrą lietu
višką širdį. Čikagiečiai Dalia Kati- 
liūtė-Boydstun ir jos sūnus Marius 
buvo nuvykę net į St. Louis apylin
kes ir ten ilgesnį laiką mūsiškiams 
padėjo vertėjaudami ir pan. Lietu
vos beisbolininkai antrą kartą į JAV 
žada pajudėti dar šį rudenį. E.Š.

Sovietai Argentinoje
Pasaulio krepšinio pirmenybes, 

kurios rugpjūčio mėnesį vyko Ar
gentinoje laimėjo Jugoslavija baig
minėse rungtynėse įveikusi Sovie
tų Sąjungą pasekme 92:75. Maskvos 
dienraštis “Izvestija” rugpjūčio 21 d. 
laidoje pastebi, kad sovietų koman
doje atsisakė dalyvauti lietuviai 
krepšininkai Sabonis, Marčiulionis, 
Kurtinaitis ir Chomičius. Šie lietu
viai krepšininkai paskutiniaisiais 
metais buvę "pageindine smogiamą
ja jėga".

Sovietų treneris V. Garastas “Iz- 
vestijų” skiltyse pasisakė esąs so
vietų pasirodymu pirmenybėse pa
tenkintas, nes tikėjosi likti šeštoje 
vietoje.

Ta pačia tema Ispanijos dienraš
tis “La Vanguadia” rugpjūčio 19 d. 
laidoje rašo: “Pakeliui (sovietai) 
prarado ir atrodo, kad visam laikui, 
dvi žvaigždes: Sabonį ir Marčiulio
nį, kurie šioje nepastovioje politi
nėje epochoje liko ištikimi savo lie
tuvių šaknims. Paradoksiškai, sovie
tų rinktinės sudarytojas Vladas Ga
rastas irgi yra lietuvis.

“Žalgiris” Gdanske
Gdanske įvykusiose “Solidarumo” 

žaidynėse Kauno “Žalgirio” krepši
ninkai laimėjo prieš amerikiečių 
negrų komandą “Harlem Wizards” 
96:95. Lietuviai, amerikiečiai ir “So
lidarumo” prezidentas Lech Walen- 
sa buvo gausiai susirinkusios pub
likos entuziastingai sutikti. Ameri
kiečiai buvo žymiai aukštesni už lie
tuvius. Aukščiausias niujorkietis 
buvo Ozeli Jones (2.35 m.), o aukš
čiausias kaunietis - Erikas Diblis 
(2.08 m.). Rungtynės buvo parodomo
jo pobūdžio, nes daugiau komandų 
nedalyvavo. J.B.

“Vyčio” žinios
Toronto lietuvių sporto klubo 

“Vytis” krepšinio stovykloje 1990 m. 
rugpjūčio 19-25 d.d. Wasaga Beach 
vietovėje, Tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje, dalyvavo 20 jaunuolių. 
Stovyklos koordinatoriaus pareigas 
ėjo Andis Klimas. Vyriausiu instruk
toriumi buvo Patrikas Torney iš Niu
jorko “LAK", mums pažįstamas “Vė
jo” vyr. treneris. Jis sklandžiai pra
vedė krepšinio programą, talkinant 
Gintui Sendžikui. Mažiesiems pra
vesti lengvosios atletikos pratimai. 
Jie buvo užimti ir meno pratybomis.

Pirmosios pagalbos tarnybą puikiai 
tvarkė medicinos sesuo Shilen Au- 
her. Virtuvės darbams vadovavo He
len Barmenis su pagalbininkėmis - 
Janes Sernnie ir Sharon Akelaitie- 
ne. Stovyklai “Canada Dry" gaivi
nančius gėrimus parūpino nenuils
tantis sportininkų rėmėjas Leonar
das Kirkilis. Visiems "Vyčio" klubo 
vadovybė reiškia gilią padėką.

Pranešame, kad "Vyčio" jaunųjų 
krepšininkų treniruotės prasidės 
1990 m. rugsėjo 25 d. Prisikėlimo pa
rapijos salėje nuo 7 iki 7.45 v.v. ir tę
sis visą žiemos sezoną. Tėvai prašo
mi jaunuolius užregistruoti pas klu
bo pirmininką Rimą Sondą tel. 769- 
0671 arba Arvydą Blauzdžiūną tel. 
588-3605. A. Blauzdžiūnas

Golfo žinios
ŠALFASS 25-sios metinės golfo 

pirmenybės buvo pravestos 1990 m. 
rugsėjo 1-2 d.d. International Country 
Club of Niagara golfo laukuose. Jose 
dalyvavo golfininkai iš Toronto. Det
roito, Čikagos, Klivlando, Virgini
jos ir kt. Šias pirmenybes organiza
vo ir joms sklandžiai vadovavo To
ronto lietuvių golfo klubas, kuriam 
šiuo metu pirmininkauja Arūnas Jo
nikas.

Turnyro laimėtojais tapo: (išvesti 
iš 36 žaistų skylių bendro rezultato). 
Komandinėse vyrų varžybose - 1 v. Či
kaga su 965 tšk.. 2 v. Torontas - 1001, 
3 v. Klivlandas-1033. Moterų koman
dinėse varžybose - 1 v. Čikaga - 847,2 
v. Torontas - 853. Individualinėse var
žybose, meisterių klasė - 1 v. P. Stukas 
-156 (Č), 2 v. T. Vaitkus -157 (Č), 3 v. T. 
Lapas - 158 (Č). Vyrų A klasėje -1 v. R. 
Kleiza - 160 (Č), 2 v. A. Stauskas - 163 
(T), 3 v. S. Podsadecki -164 (T). Vyrų B 
klasėje - 1 v. S. Steponavičius - 174 
(K), 2 v. I. Janušis- 179(D),3 v. V. Vait
kus - 179 (Č). Vyrų C klasėje - 1 v. S. 
Obelienius - 183 (T), 2 v. T. Moran - 
184 (K), 3v. V. Siminkevičius - 185 (T). 
Vyrų D klasėje-1 v. R. Strimaitis-204 
(K), 2 v. L. Gylys-212(Č), 3v. J. Bankas 
- 219 (T). Senjorų klasėj -1 v. P. Staus
kas - 171 (T), 2 v. J. Danaitis - 176 (T), 
3 v. Aug. Simanavičius - 178 (T).

Moterų A klasėje - 1 v. R. Stverak - 
189 (Virg), 2 v. A. Vaitkus - 193 (Č), 
3 v. I. Kymantienė - 200 (T). Moterų B 
klasėje-1 v. D. Skripstas-241(K),2 v. 
A. Urba - 246 (Č), 3 v. V. Žaliauskienė 
-250 (T).

Jaunių A klasėje - 1 v. A. Balta - 
192 (Č).Jaunių B klasėje - 1 v. V. Rin
gus- 195 (Č).

Individualinėse varžybose su iš
lyginamaisiais smūgiais vyrų meis
terių klasėje 1 v. R. Skripstas - 152 
(K). Vyrų A kl. 1 v. J. Ringus - 145 (K). 
Vyrų B kl. 1 v. A. Karas - 148 (Č). Vy
rų C kl. 1 v. J. Zabukas 142 (Č). Vyrų 
D kl. 1 v. S. Viskantas - 151 (D). Sen
jorų kl. 1 v. J. Koliske - 142 (D). Mo
terų kl. 1 v. B. Eimantienė - 152 (T). 
Amžinos jaunystės taurę laimėjo 
P. Stauskas iš Toronto (36 skylių re
zultatas atėmus amžiaus metus - 41). 
Sviedinio primetimo arčiausiai sky
lės varžybose pirmaisiais tapo: R. 
Stverak (Virg.), G. Stauskienė (T), B. 
Eimantienė (T), P. Stukas (Č), E. Lan
ge (T), A. Zalagėnas (T), V. Vaitkus (Č). 
Ilgiausio smūgio varžybose pirmieji 
buvo: T. Vaitkus (Č) ir R. Stverak 
(Virg.)- moterų kl. Sig. K.

YvMvr LIETUVIŲ 
■I i t T KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term, indėlius 
10’/4% už 6 mėnesių term, indėlius 

lO’/z’/o už 1 m. term, indėlius 

1O’/4% už 2 m. term, indėlius 

10’/4% už 3 m. term, indėlius 

111/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.
113/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
11'/z% už 2 m. GIC invest, pažym.
111/z% už 3 m. GIC invest, pažym.
9'/z% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

113/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
111/z% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
111/z% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.

9'/2% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8'/2% už taupymo sąskaitą

10 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 13'/=%

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų .............. 133/4%
2 metų ................... 133/4%
3 metų ................... 133/4%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ..... 13 %
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 78 milijonų dolerių

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais - nuo 9 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais 
ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 1 v. po pietų

BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.
1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)
PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

DRAUGIŠKAI -_____
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

L A D A
Mes siunčiame 

“LADA” automobilius ir jų 
dalis į Lietuvą bei Rusiją 
Skambinkite dėl informacijos dar šiandien 

CARMEN & FRANKS L TD, "fc

2584 Eglinton Avė. E., Scarborough, Ontario M1K 2R5 
Tel.: (416)261-7219, 261-6581 • Fax: (416)265-0979

Ateitininkų žinios
Jaunučiai ir jauniai savo metų 

veiklą pradėjo sekmadienį, rug
sėjo 23 d., su registracija po 10.15 
v.r. Mišių Prisikėlimo parapijos 
posėdžių kambaryje. Jaunučių ir 
jaunių ateitininkų susirinkimai 
vyks kas antrą sekmadienį tuojau 
po 10.15 v.r. Mišių Prisikėlimo pa
rapijos posėdžių kambaryje iki 
12.30 v.r. Šių metų globėjai: Gabija 
Petrauskienė, Ramūnė Jonaitie
nė ir Antanas Rašymas. Padėjė
jos: Jūra Bušinskienė ir Danelė 
Didžbalienė. Informacijas teikia 
Ramūnė tel. 239-3421 arba Anta
nas Rašymas tel. 233-7757. Į jaunu
čius priimami vaikai nuo pirmo 
skyriaus. Į jaunius pereina tie jau
nučiai, kurie pernai atliko įžodį 
ir gavo jaunučio ateitininko ženk
liuką veiklos metų pabaigoje.

Kviečiame tėvelius atvesti vai
kus, tinkamus į jaunučius (nuo 6-9 
m. amžiaus) arba į jaunius (nuo 10- 
12 m. amžiaus) į pirmąjį susirinki
mą rugsėjo 30 d. Prisikėlimo para
pijos posėdžių kambaryje tuoj po 
10.15 v. Mišių.

Hamiltono ateitininkai kviečia 
Toronto ateitininkus į bendrą ge
gužinę sekmadienį, rugsėjo 30 d., 
Bronte Creek parke (prie Queen 
Elizabeth, pakeliui iš Toronto į 
Hamiltoną) nuo 1 v.p.p. Maistą, už
kandžius bei užsiėmimus parū
pins Hamiltono ateitininkai. Kvie
čiame vykti savo transportu ir su
sitikti prie tvarto. Organizuoja 
Dalia Trumpickienė ir Žibutė Vai
čiūnienė iš Hamiltono. G.P.

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tai rugsėjo 22 d. atidarė sezono 
veiklą iškyla Toronto centrinėj 
saloj. Dalyvavo 60 gražaus jau
nimo. Laužui liepsnojant, įneštos 
vėliavos, sugiedotas Lietuvos him
nas. Susikaupimo maldą skaitė 
vyr.sk. v.sl. Lina Mockutė, tunti- 
ninkas paaiškino sueigos prasmę, 
ps. Al. Saplys skaitė tunto įsaky
mus, ps. «Ina Balsytė “Šatrijos” 
įsakymus. Neseniai ps. A. Šernai- 
tė-Šimkuvienė buvo paskirta “Šat
rijos" tunto tuntininke, jai buvo 
perduota vėliava. Naują tuntinin- 
kę visi sveikino, linkėdami na
šaus darbo. Prie laužo visi stipri
nosi keptomis dešrelėmis. Po to se
kė dainos ir žaidimai. Iškyla už
baigta “Ateina naktis”. Tokia iš
kyla tiktų ir su tėveliais. M.

A.W.GARBENS REAL ESTATE INC. 
1211 Gorham St. Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1, 
Telefonai: (Toronto linija) 416-773-9591, 

(Newmarket linija) 416-836-1415. 
Alfonsas Garbenis, jn. savininkas 

Namų įkainojimo skyrius
HURONIA YORK APPRAISAL CORPORATION 
1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1. 

Telefonai (Toronto linijos): 
416-773-6480, 416-773-3779
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

RF/UBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, BA
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 766-2897 232-2322

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Wrifel NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė

2323 Bloor St. West nr. 218, Toronto, Ontario M6S 4W1 
(Windermere - Bloor kampas)

Tel. (416) 767-9000 Fax (416) 767-0382

t



ELECTRIC
Taisau senus ir įvedu naujus:

1. ELEKTROS INSTALIAVIMUS 4. Vėsinimo sistemas
2. Skalbimo mašinas ir 5. “Intercom” sistemas

džiovintuvus 6. Centrinius dulkių
3. Elektrines plyteles siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

TRANSPAK
FIRMOS NAUJI PATARNAVIMAI

NAUJI IR DĖVĖTI DRABUŽIAI, avalynė, buitiniai daiktai 
siunčiami neribotais kiekiais jūsų giminėms, draugams 
Lietuvoje per Pagalbos fondą. MUITO NĖRA. Amerikos ir 
Kanados lietuviai naujus arba dėvėtus drabužius gali 
atsiųsti TRANSPAK adresu per paštą arba per UPS. Mes 
šias siuntas persiųsim į Lietuvą. Pagalbos fondas išskirs
tys tuos siuntinius tam, kam skirta.

VAISTAI - receptiniai ir nereceptiniai siunčiami neribotais 
kiekiais. MUITO NĖRA.

MĖSOS GAMINIAI: aukštos kokybės rūkytos dešros, skilandis, 
palendvica - $84. MUITO NĖRA.

PERVEDAMI PINIGAI naudingiausiu būdu jūsų giminėms. 
Tvarkomi PALIKIMAI. Pigiai perkami nauji AUTOMOBILIAI.

■ DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo 
į Lietuvą. Parduodame ir siunčiame video, stereo, kompiute
rius, FAX, siuvinio, mezginio mašinas ir kt. Galim siųsti 
su iš anksto apmokėtu muitu ir pristatymu į namus. Susitarus 
duodame 2-jų metų GARANTIJĄ siunčiamiems video, stereo 
magnetofonams ir televizoriams.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ 
— atsakymą į savo klausimus gausite tuoj pat.

Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
Įstaiga veikia kasdiena 9 v.r.-5 v.p.p., šeštad. 9 v.r.-2 v.p.p..

1-312-436-7772

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1 960 Ellesmere Road, Unit 6 

Scarborough, Ontario M1H 2V9 
Tel. (416) 438-7500

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES Į 
BALTIJOS VALSTYBES

— Apdraudžiame, supakuojame, palaikome sandėlyje
— Siunčiame iš eilės
— Siunčiame dideles ir mažas siuntas
— Namų reikmenis, asmeninius ir kitus įvairius daiktus. 

TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME 
220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS

NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE
NATIONAL PANASONIC

SIUNČIAME “TV", "VCR’s, VIDEO KAMERAS, MICRO 
KROSNELES IR DAUG DAUGIAU.

Turime įvairių šaldytuvų, krosnių, “freezers”, skalbimo ir 
džiovinimo mašinų, didelių ir mažų reikmenų.

SAVAITĖ EGZOTIŠKOJE 
MEKSIKOJE 

(Club Maeva-Manzanillo) 
1991 m. vasario 18-25 d.d. 
s gražuolėmis:

Miss LIETUVA ir Miss GRACIJA — Greta Bardavelyte, 
Miss PUBLIKA ir Miss ELEGANCIJA — Jūrate Kunevičiūte,

Miss FOTO — Jūrate Gužyte

Kaina - $1139 kan. asmeniui (po du viename kambaryje). 
Valstybiniai mokesčiai ir patarnavimai ekstra $180 kan. asmeniui. 
į kelionės kainą įskaityta: skridimai lėktuvu iš Toronto į Manzanillo 
ir atgal. Pervežimai tarp orauosčio ir viešbučio. Maistas 3 kartus 
per dieną, pasirenkant restoranus. Visi gėrimai - vynas, alus bei 
kokteiliai. įvairūs vandens sportai ir jų pamokos (įskaitant vandens 
slidinėjimą, buriavimą, keliones valtimis). Teniso klubas, teniso kli
nikos, jodinėjimas arkliais, tinklinis, krepšinis, aerobikos pratimai 
sausumoje ir vandeny, šokių pamokos, ispanų kalbos pamokos, 
kiekvienos dienos bei vakaro pramogų programos, pastovios 
paslaugos.

Lietuvos garbei bus rengiamas

LIETUVIŠKAS PRAMOGINIS VAKARAS,
kurio programą ruoš ir atliks visos trys Lietuvos gražuolės kartu 
su lietuviais, kurie vyks į šią linksmą daug pramogų žadančią 
kelionę. Tad kviečiame lietuvių ir Lietuvos vardą garsinti šiuo 
gražiu poilsio ir pramogų keliu.
Kadangi šis klubas labai populiarus ir vietų ska.čius ribotas, 
prašome šiai kelionei užsiregistruoti iki rugsėjo 24 d. Rankpinigiai
- $250. Kelionei iš Toronto vadovaus Andrius

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje: 
2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 

Tel. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279

Ifi TORONTO
Raimundo Turūtos ir Dellos 

Marcytės sutuoktuvės buvo 
rugsėjo 22, šeštadienį. Jung
tuvių apeigas Toronto lietuvių 
evangelikų Išganytojo parapi
jos šventovėje atliko kun. Po
vilas Dilys ir kun. Algiman
tas Žilinskas. Vestuvinė puo
ta su lietuvių papročiais vyko 
Lietuvių namuose. Šokiams 
grojo Čikagos lietuvių orkest
ras “Vytis”. Abu jaunieji ilgus 
metus buvo. “Atžalyno” tauti
nių šokių grupės šokėjai. To
dėl puotoje dalyvavo labai 
daug jaunimo. Jaunieji poves- 
tuvinėn kelionėn išvyko į Ha
vajų salas. D.

Vaistininkas Jonas Margis 
pardavė savo vaistinę italui 
savininkui ir išėjo pensijon. 
Trumpam laikui vaistinę buvo 
atidaręs St. John’s gatvėje, 
vėliau persikėlė į lietuvių pra
dedamą apgyvendinti rajoną 
Howard Park ir Roncesvalles 
gatvių kampe. Jis ilgus metus 
aptarnavo lietuvius, ypač sun
kiau susikalbančius angliš
kai. Taip pat rėmė lietuviškus 
renginius, duodamas laimikių 
loterijoms. Tačiau didžiau
sias nuopelnas J. Margiui pri
klauso už jo nenuilstamą pa
galbą siunčiant vaistus į Lie
tuvą giminėms ar pažįsta
miems. Turėdamas ilgametę 
vaistininko praktiką, jis nie
kad negailėdavo gero patari
mo. Todėl ne tik torontiškiai, 
bet ir Lietuvoje gyvenantys 
jam ir jo šeimai linki geros 
sveikatos ir ilgo, ramaus po
ilsio po 45 metų vaistininka- 
vimo. St. D.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
1531 Mosley St., Site 311, Box 79, 

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
Parduodant, per- F 
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos,, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, b.a., 
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 429-2121, 
namų tel. (705) 429-6428.

A.a. Alfonsas Zubrys mirė 
1990 m. rugsėjo 23 d. Toronte, 
sulaukęs 90 m. amžiaus. Laido
jamas Lietuvoje. Velionis bu
vo gimęs 1910.IX.10 Simne. 
Baigęs vidurinį mokslą, įstojo 
Lietuvos savanorių kariuome
nėn. Aukštuosius chemijos 
mokslus ėjo Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir Šveicarijoje. Profe
soriavo Vytauto Didžiojo un-te 
Kaune. 1944 m. pasitraukė į 
vakarus, kurį laiką gyveno 
Freiburge i. Br. Kanadon imig
ravo 1949 m. Dirbo savo profe
sijoje Toronto un-to chemijos 
laboratorijoje tyrimų srityje, 
bendradarbiavo profesinėje 
Kanados spaudoje, dalyvavo 
lietuviškoje veikloje, ypač kū- 
rėjų-savanorių eilėse. Jo liūdi 
žmona dantų gydytoja p. Zub- 
rienė, giminės, kūrėjai-savano- 
riai ir lietuviškoji visuomenė.

Dail. Alfonso Dargio darbų 
paroda Prisikėlimo parapijos 
mažojoje salėje rugsėjo 22-23 
d.d. sulaukė gausių lankytojų 
ir praėjo su pasisekimu. Ją su
rengė Prisikėlimo parapijos 
visuomeninė sekcija, kurios 
pirmininkė L. Nakrošienė pra
dėjo parodos atidarymo prog
ramą, pakviesdama rašytoją 
Jurgį Jankų supažindinti sve
čius su dailininku. Rašytojas 
ilgokoje kalboje iškėlė kele
tą bruožų, apibūdinančių Al
fonsą Dargį, prieš kurį laiką 
iš Ročesterio persikėlusį gy
venti į Vokietiją. Pats daili
ninkas trumpai padėkojo pa
rodos rengėjams ir prasitarė, 
kad ši jo paroda Toronte esan
ti paskutinė. L. Nakrošienė 
skelbė, kad paroda atidaryta ir 
pakvietė visus prie kavos ir 
skanumynų. Sienose kabėjo 43 
spalvingi abstraktai, kuriuos 
svečiai apžiūrinėjo ir aptarė. 
Keli darbai tuoj pat buvo nu

pirkti. Taipgi už prieinamą 
kainą galima buvo įsigyti ne
įrėmintų reprodukcijų. Tiek 
giliu kūrybiškumu dvelkiantys 
A. Dargio darbai, tiek pats pa-
rodęs suorganizavimas paliko 
labai gerą įspūdį. S.

Paieškojimas
Paieškomi asmenys, kurie pa

žinojo a.a. Jeronimą Naškauską, 
mirusį 1988 m. rugpjūčio 27 d. 
Liečia nekilnojamo turto paliki
mą. Kreiptis į Public Trustee raš
tinę, 145 Queen St. West, Toronto, 
Ont. M5H 2N8, tel. 866-2230.

Nori susirašinėti
Kęstutis Mameniškis, veterina

rijos gydytojas, norėtų užmegzti 
ryšius su veterinoriais ar kitais 
specialistais ir pasidalinti profe
sine patirtimi. Adresas: Radviliš
kio raj., Baisogala 234125, Palydo
vo 17-19, Lithuania, Europe.

Prašo pagalbos
Laura Norkutė, tik penkerių me

tukų turi įgimtą širdies ydą - tri
burio vožtuvo atreziją, plaučių at- 
rezijos susiaurėjimą. Palengvi
nanti operacija, atlikta 1987 m., 
problemos neišsprendė. Lauros 
mama, neturėdama giminių ir pa
žįstamų šiapus Atlanto, prašo ge
raširdžius tautiečius pagelbėti jos 
dukrelei Laurai. Adresas: Lolita 
Norkienė, 233043 Kaunas, Automo
bilistų 23-23, Lithuania, Europe. 
Tel. 712708.

Lankėsi Pabaltijyje
Europos parlamento krikš

čionių demokratų frakcijos 
septynių žmonių delegacija, 
vadovaujama pirmininko dr. 
Egon Klepsch, rugsėjo 23-26 
d.d. lankėsi Lietuvoje, po to 
Latvijoje ir Estijoje. Kelio
nės tikslas — remti Baltijos 
kraštų visiškos nepriklauso
mybės siekius ir jų įsijungi
mą į Europos bendruomenę.

Inf.
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.. ll.b.

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

B.C.L., LLB., M.B.A., M. Eng.

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 Fax. 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 100 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 
Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

JŪS GALITE PAGELBETI!
Jeigu jus norite pagelbėti savo giminėms, draugams dovanokite

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

Mes siūlome įvairių modelių automobilius, pagamintus Sovietų Sąjungoje: 
Lada 2104, Samara 2108, Samara 2109, Niva, Tavria, Luaz.

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 kanadiškais

LUAZ JEEP 4x4 
$6,996 kanadiškais

SAMARA 1.5-5 greičių 
$9,000 kanadiškais

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

1790 Albion Road, Rexdale, Ontario M9V 4J8 
Telefonas: (416) 748-2100 FAX: (416) 748-2107 TELEX: 06-989241

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
Telefonai - (416) 864-2734 

1-800-387-1883 (toll free) 
Turi daugiau kaip 13 metų patyrimą 
investacijų srityje 
Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą 
Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

11 EDMUNDAS M. PAKŠTAS
.. 7L i

Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 
Toronte ir Wasagoje 

Tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. M6R 2N3 

Fax 534-8953

I SHERLOCK 
1 HOMES 
H R 1 A 1 1 s 1 A 1 1 1 N<

■ R 1 Al 1 O K

i

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

OnluMn
~ ir~T~i nnl

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

<S)

FAX 233-0285 Tel. 233-3334
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse.
Kreipkitės į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCEU IviL^Il IL Iv BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p. .

Narys “Better Bussiness”biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

‘ GAISRO ‘ AUTOMOBILIŲ ‘ ATSAKOMYBĖS ‘ 
‘ GYVYBĖS ‘ KOMERCINĖ*

DRA IDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

— Pakrikštyti: John ir Loretos —Š. Pranciškaus asyžiečio šven-
(Ulbaitės) Viola sūnus Danielius- 
Juozas; Robert ir Violetos (Ce- 
lejewskaites) Henderson dukrelė 
Viktorija-Karolina.

— Autobusas rugsėjo 30, parapi
jos šventės dieną, nuo Islington 
požeminių traukinių stoties iš
važiuos pusvalandžiu anksčiau — 
10 v.r., o nuo Anapilio atgal va
žiuos du autobusai: vienas — 
įprastu po pamaldų laiku (12.45 
v.p.p.), o kitas — po šventės vai
šių (3 v.p.p.).

— Sutvirtinimo sakramentui be
siruošiančių repeticija bus rug
sėjo 28, penktadienį, 7.30 v.v. mū
sų šventovėje. Ta pačia proga visi 
galės prieiti išpažinties.

— Aukojo “Caritas”: $40 — A. 
Petkevičienė; parapijai: $100 — 
A. Ketvirtienė, A. A. Lukošiai, 
M. Jakubauskienė; $60 — R. Cele- 
jewska; $50 — P. E. Žuliai.

— Mišios rugsėjo 30, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už parapiją, 11 v.r. už 
Lietuvą; Wasagoje Mišios rugsėjo 
29, šeštadienį, 7 v.v., už a.a. Vac
lovą Stanevičių.

Išganytojo parapijos žinios
— Rugsėjo 29 d., 9.30 v.r. pamal

das šventovėje laikys parapijos 
tarybos nariai; klebono pareigas 
einantis kun. P. Dilys rugsėjo 26 
d. vyksta į Čikagą, grįš spalio 2 d. 
Jis dalyvaus Lietuvių evangelikų 
reformatų sinode JAV.

— Mūsų parapija maloniai kvie
čia spalio 21 d. atsilankyti į kun. 
P. Dilio 60 metų kunigystės sukak
tį ir 85 metų gimtadienio minėji
mą; pamaldos šventovėje 1 v. p.p., 
giedos parapijos choras. Po pa
maldų vaišės Lietuvių namuose. 
Įėjimas $20 asmeniui. Pakvieti
mai garbės svečiams bus išsiunti
nėjami šiomis dienomis.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $50 - Vladas ir Alvina Rama
nauskai a.a. Kosto Simonaičio at
minimui; $40 - W. Rogers. Iš viso 
statybos fonde yra $180,441. Au
kos priimamos “Paramoje” sąsk. 
nr. 8711, Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyve sąsk. nr. 
155332.17 ir “Talkoje” sąsk. nr. 
4259. Aukos atleidžiamos nuo vals
tybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 320 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: V. Gražulis, Jurgis Jur
gelis - Lietuvos parlamento na
rys, E. Pivoriūnas, L. Pivoriūnas 
iš Vilniaus; J.J. Juozapavičiai, D. 
Sinkevičienė, R. A. Stripiniai iš 
Kauno; A. Skužinskas iš Jurbar
ko, R. Artičkonis, P. Demikis iš 
Marijampolės, Arvydas ir Ričar
das Čereškos iš Panevėžio; E. Ma- 
nelienė iš Klaipėdos; V.O. Pociū
nai iš Independence, Ohio; J. Viz
girdienė iš Seminole, Fla.; J. Jaci- 
nas iš Ročesterio; J. Mitckienė iš 
Aschersleben, Rytų Vokietijos; 
Roma Eskirtienė, M. Sodaitis iš 
Australijos. Su svečiais supažin
dino ir pranešimus atliko LN val
dybos narys Kęstutis Raudys.

— Sekmadienio popietėse bu
dės šie valdybos nariai: rugsėjo 
30 d. - Kristina Dambaraitė-Jano- 
wicz, spalio 7 d. - Vytas Kulnys, 
spalio 14 d. - Valteris Dauginis ir 
spalio 21 d. - Balys Savickas.

— Valteriui Drešeriui atsisakius 
iš LN valdybos nario pareigų, jo 
vietoje pakviestas pirmas kandi
datas Balys Savickas.

— Naujas LN narys - Klemas 
Naudužas, sumokėjęs nario įnašą 
$100.

— LN valdybos posėdis - spalio 
4, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

KLK moterų draugijos sky
rių atstovių suvažiavimas įvyks 
š. m. lapkričio 17-18 d.d. To
ronte, Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje. Suvažiavime 
dalyvauti kviečiamos ir visos 
draugijos narės. Centro valdyba

A.a. J. Kudabos ir a.a. J. Gi
rėno atminimui B. S. Matule
vičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. O. Vėlyvienės atmini
mui vietoje gėlių Gailutė ir Al
fas Preikšaičiai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

Aleksandras Kryžanauskas su 
žmona Jadvyga ir dukra Irena 
Paulauskiene iš Mažeikių, ly
dimi Viktoro Kryžanausko, lan
kėsi “Tėviškės žiburiuose”. Pa
liko laikraščiui $10 auką.

Dr. Birutė Petrulytė-Jonienė, 
York universiteto profesorė 
ir North York mokyklų siste
mos vyresnioji psichologė, bu
vo pakviesta ir davė praneši
mą pirmoje Kanados dinamiš
ko įvertinimo konferencijoje, 
kuri įvyko rugsėjo 4-5 d.d. To
ronte. Jos pranešimo tema: 
“Daugiakultūros ir pedagogi
nės filosofijos pasikeitimo 
poveikis į mokinius, mokyklų 
sistemą ir profesinį persona
lą.” S.P.

tės proga, švenčiamos kas metai 
spalio 4 d., mūsų parapijos Tre
čiojo ordino kongregacija planuo
ja iškilmingas Mišias 7 v.v. Jų me
tu bus pašventinta naujai įsigyta 
kongregacijos vėliavą, kurią su
projektavo dail. Aldona Totorai- 
tienė, o išlaidas padengė Ant. Ža
kienė. Po Mišių visi dalyviai kvie
čiami į Parodų salę kavutei ir 
trumpai programai apie šv. Pran
ciškų.

— Rugsėjo 22 d. palaidotas a.a. 
Edvardas Kasperavičius, 57 m.

— Literatūros rečitalis, kurį at
liks rašytoja Birutė Pukelevičiū- 
tė, įvyks ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 30, 5 v.p.p. parapijos salė
je. Po pamaldų platinami bilietai. 
Šį renginį ruošia KLK moterų 
draugijos parapijos skyrius ir 
“Caritas” šalpos fondas. Tie pa
tys rengėjai ruošia ir Oskaro Mi
lašiaus 50 mirties metinių pami
nėjimą rugsėjo 28 d., 7.30 v.v. pa
rapijos salėje.

— Sauliaus Paukščio iš Vilniaus 
fotografijų paroda vyks Parodų 
salėje rugsėjo 30 d. po 10.15 v. Mi
šių. Šią parodą rengia parapijos 
tarybos visuomeninė sekcija.

— Rudens madų paroda, kurią 
organizuoja parapijos tarybos 
jaunų šeimų sekcija, įvyks rugsė
jo 28, penktadienį, 6.30 v.v. Toron
to Eaton centre, Flag room, 6-tame 
aukšte. Po parodos vaišės su kava 
ir pyragais. Bilietus galima įsigy
ti iš anksto pas Mary-Ann Kušli- 
kienę tel. 234-0500.

— Sutvirtinimo sakramentas 
jaunuoliams/ėms, sulaukusiems 
12 metų amžiaus, bus teikiamas 
vysk. P. Baltakio ateinančių metų 
gegužės 12 d. per 10.15 v. Mišias. 
Pirmoji Komunija bus gegužės 5 d. 
per 10.15 v. Mišias. Registracija 
ir pamokų laikas bus paskelbta 
vėliau.

— Parapijai aukojo: $500-A. M.; 
$300 - Č. B. Joniai; $100 - J. P. Ba- 
rakauskai, S. V. Liuimos, V. Juzu- 
konytė, L. G. Matukai, V. Kecorie- 
nė, P. F. Stirbiai; $50 - dr. A. Lu- 
kienė, S. Barčaitis, R. D. Gagne, 
J. A. Žemaičiai; Šv. Kazimiero ko
legijai ir kolegijos klierikų fon
dui: $1,000-A. M.

— Mišios rugsėjo 30, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Vladą Povilens- 
kį, 9.20 v.r. už a.a. F. Vasiliūną, 
10.15 v.r. - už a.a. Mariją Valiulie
nę, Venslovaičių šeimos mirusius, 
a.a. Kotryną ir Antaną Margius,
11.30 v.r., prašant Lietuvai laisvės.

Toronto lietuvės pensininkės 
mezgėjos pradeda rudens se
zoną ir renkasi į “Vilniaus” 
namus spalio 1, pirmadienį,
10.30 v.r. Kviečiamos dalyvauti 
ir nemezgėjos.

Būrelio komitetas
Aukštesniųjų lituanistinių 

kursų paskutinė registracijos 
diena įvyks spalio 1, 6 v.v., Mi
chael Power — St. Joseph’s 
gimnazijoje. Pamokos šiose 
patalpose prasidės 6.30 v.v. 
Registruojantis reikia sumo
kėti $25 ir pristatyti mokinio 
numerį. Jeigu į 10-jį skyrių 
nesusidarys 15 mokinių grupė, 
tai šio skyriaus programa bus 
tęsiama Maironio mokykloje ir 
pavasarį mokiniams bus išduo
ti mokyklos baigimo pažymėji
mai. Šių mokinių registracija 
vyktų spalio 6 d., 9 v.r., Mai
ronio mokykloje. Smulkesnę 
informaciją teikia G. Paulio- 
nienė tel. 249-1305. Inf.

Virgilijus Noreika, žymusis 
Lietuvos solistas tenoras ir 
Vilniaus operos ir baleto teat
ro vyriausias direktorius, kar
tu su savo akompaniatorium 
Povilu Jaraminu atvyksta į 
Kanadą spalio 9 d. Jie Kana
doje atliks net keturis koncer
tus. Pirmasis įvyks Toronte, 
sekmadienį, spalio 14, 3.30 
v.p.p., Toronto universiteto 
muzikos fakulteto Edward 
Johnson pastato Walter salėje 
(80 Queen’s Park Crescent). 
Salėje draudžiama rekorduoti, 
fotografuoti ar filmuoti kon
certus. Kiti sol. V. Noreikos 
koncertai įvyks: Londone, spa
lio 18, ketvirtadienį, 7.30 v. 
v., Vakarų Ontario universite
to muzikos fakulteto pastato 
rečitalių salėje (universiteto 
rajone ant Perth Drive); Ha
miltone: spalio 21, sekmadie
nį, 4.00 v.p.p., Scott Park mo
kyklos auditorijoje (1055 King 
Sreet East); ir Montrealyje spa
lio 28, sekmadienį, 12.30 v.p.p., 
Aušros Vartų parapijos salėje 
(1465 De Seve Street).

VNK komitetas Toronte
Toronto lietuvių pensininkų 

klubas rengia kelionę į Ari
zoną, Scottsdale vasarvietę 
1991 m. sausio 17-31 d.d. Skam
binti Lydijai Balsienei tel. 
766-7724 iki lapkričio 1 d. Vė
liau registruotis nebus gali
ma. Valdyba

Eichstatto Iietuvių gimnazijos

SUVAŽIAVIMAS 
įvyks 1990 m. spalio 5-7 d.d., Čigakoje. 
PROGRAMA: spalio 5, penktadienį, 7.30 v.v., susitikimas - Jaunimo centre,

/g 5600 So. Claremont Ave. Tel. 312-778-7500.
spalio 6, šeštadienį, 7 v.v., vakarienė, Tautiniuose namuose, 

lej 6422 So. Kedzie Avė. Tel. 312-436-8500.
W spalio 7, sekmadienį, 12.15 v.p.p., Mišios Jėzuitų koplyčioje.

Dėl informacijos skambinti A. Kikilui tel. 708-636-8685.
Rengėjai

pfe ^DIRVOS” sukaktuvinis "Į 

l minėjimas-koncertas, i 
| įvyks š.m. spalio 14, sekmadienį, 2.30 v.p.p., Toronto Lietuvių namų, | 

Karaliaus Mindaugo menėje.f Programoje: St. Lozoraitis, Lietuvos atstovas Vašingtone ir prie Šv. Sosto, Irena | 
i Kriaučeliūnienė iš Čikagos, sol. Regina Žymantaitė-Peters, ,

sol. Eugenio Fernandi, pianistas - William Vendice. I
Po koncerto kava ir pyragai. Vietos numeruotos, (ėjimas-$9. Bilietai platinami sekmadieniais Toronto 
Lietuvių namuose, pas Aldoną Jankaitienę tel. 762-9183, Vytautą Matulevičių tel. 247-9710 ir 
Hamiltone G. Breichmanienę tel. 1(416)627-1420.

Susipažinimo vakarienė
po koncerto LN Gedimino pilies menėje. Kaina-$15.

“Dirvos” rėmėjų sukaktuvinis komitetas
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Vilniaus operos ir baleto teatro 
: vyriausio direktoriaus ir žymaus solisto
; VIRGILIJAUS NOREIKOS

ir jo akompaniatoriaus
‘ pianisto POVILO JARAMINO

KONCERTAS
š. m. spalio 14, sekmadienį, 3.30 v. p .p.,
Toronto universiteto muzikos fakulteto Edward Johnson pastate, 
WALTER SALĖJE, 80 Queen’s Park Crescent (už McLaughlin planetariumo), 

įėjimas-$15 asmeniui. Bilietų užsakymus priima J. Vingelienė tel. 233-8108.
Dalis pajamų - PAGALBOS LIETUVAI VAJUI. Rengėjai - VNK komitetas Toronte

:  i

Kiti sol. V. Noreikos koncertai Kanadoje:
LONDONE spalio 18, ketvirtadienį, tel. (519)657-5258 - rengia L. Eimanto vardo lietuvių mokykla 
HAMILTONE spalio 21, sekmadienį, tel. (416)529-8593 - rengia Hamiltono Pensininkų klubas

: MONTREALYJE: spalio 28, sekmadienį; tel. (514)722-3545 - rengia Ansamblių iš Lietuvos 
koncertams rengti komitetas
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BUS SAUGU IR PATOGU
GAUTA ŽINIA, jog visi, kurie gauna pensijas ar pašalpas iš federacinės valdžios čekiais per paštą, 
1991 metais galės prašyti, kad valdžia pervestų šias sumas tiesiogiai į jų asmenines sąskaitas bankuose, 
TRUST bendrovėse ar kredito kooperatyvuose. Pirmoj eilėj 1991 metų pradžioje bus leista tai padaryti 
su OLD AGE SECURITY (senatvės) pensijomis, o kiek vėliau ir su visomis kitomis; FAMILY ALLO
WANCE, CANADA PENSION PLAN, WAR VETERANS ALLOWANCE, irt.t. Tai didelis patogumas, 
kuriuo siūlome pasinaudoti visiems mūsų kooperatyvo nariams, nes

• Nereikės bijoti, kad čekis dings kur nors pašte, bus pavogtas arba pamestas;
• Nereikės kiekvieną kartą čekį gavus, eiti ar važiuoti į banką jį deponuoti;
• Kiekvieną mėnesį tą pačią dieną iš valdžios gautas pensijos čekis bus įrašytas į 

kiekvieno pasirinktą asmeninę sąskaitą.

Apie šią galimybę valdžia painformuos kiekvieną čekius gaunantį ir atsiųs specialias formas, kurias 
užpildžius reikės valdžiai pasiųsti. Jeigu kas turėtų sunkumų šias formas užpildyti, užeikite į mūsų 
kooperatyvą ir jo tarnautojai jums padės.

Kviečiame visus narius pervesti visas pensijas bei pašalpas į savo sąskaitas mūsų kooperatyve, 
nes tai bus jums saugu ir patogu.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

Oskaro Milašiaus minėjimas 
— šį penktadienį, rugsėjo 28 
d., 7.30 v.v. Prisikėlimo parapi
jos parodų salėje rašytojos-ak- 
torės Birutės Pūkelevičiūtės 
atsilankymo proga. Oskaras 
Milašius, prancūzų kalba ra
šęs apie Lietuvą rašytojas, 
yra mažai žinomas ir spaudo
je retai minimas. Todėl lietu
vių visuomenei bus gera pro
ga susipažinti su jo biografi
niais bruožais ir kūryba pačiu 
įdomiausiu būdu — iš aktorės 
B. Pūkelevičiūtės lūpų.

Svečiai bus pavaišinti kava 
ir saldumynais. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 
Šį vakarą rengia KLK moterų 
dr-jos Prisikėlimo parapijos 
skyrius ir “Caritas” šalpos fon
das. A.S.

Alpha — Book Publication 
reikalais prašoma kreiptis 
šiuo adresu: 49 Norseman St., 
Toronto, Ont. M8Z 2P7. Inf.

Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvui 

reikalingas tarnautojas-ja
pilnam darbo laikui. Skambinti tel. 532-3400.

Vedėjas

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUS-ARCHYVAS 
kviečia visus atsilankyti į naujų rodinių

Lietuvos pinigai, unikalūs audiniai, 
lietuvių mokyklos nuo 1945 metų.

Atidarymas - rugsėjo 30 d. nuo 10.30 v.r. iki 8.00 v.v.
(Anapilis, 2185 Stavebank Rd., Missisauga, Ont.) Vedėia

ffl MONTREAL®
Pasaulinėje ortopedų-traumato- 

logų sukaktuvinėje 100 metų kon
ferencijoje, Montrealyje, Lietu
vos respublikai atstovavo Kauno 
medicinos instituto ortopedijos- 
traumatologijos profesoriai Algi
mantas Petrulis ir Sigitas Pranc- 
kevičius. Konferencijoje dalyva
vo apie 5000 atstovų, kurie lietu
vius labai šiltai priėmė. Kaunie
čiai rugsėjo 12 d. Montrealio lie
tuvių auksinio amžiaus klube “Rū
ta” padarė pranešimą lietuviams, 
tema “Kaip turėti amžinai jaunas 
kojas”. Tarp kitko jie aiškino, 
kad negalima kištis į vaiko natū
ralų vystymąsi — nereikia vaiko 
statyti ant kojų, kol jis pats nesi- 
stoja. Vyresnio amžiaus žmonėms 
patarė daug judėti — vaikščioti. 
Buvo parodytas gana paprastas 
pratimas, tinkąs vyresniesiems. 
Taip pat buvo atsakinėjama į svei
katos bei tautinius klausimus. 
Apie 60 asmenų, patenkinti pra
nešimu, sudėjo $410 svečių asme
ninėms išlaidoms, nes jiems, va
žiuojant į Kanadą, nebuvo iškeis
tas nė vienas centas.

Montrealio lituanistinės mokyk
los tėvų susirinkime, įvykusiame 
rugsėjo 15 d., buvo išrinktas nau
jas tėvų komitetas: L. Dragūnienė, 
Regina Piečaitienė, Violeta Ram
say, Rūta Rudinskienė, Silvija 
Staškevičienė, Daina Vasiliaus
kienė ir Saulius Gorys.

Jono Rimeikio ir Sharon Lopresti 
sutuoktuves palaimino klebonas 
kun. Stasys Šileika rugsėjo 8 d. 
šv. Kazimiero šventovėje. Vestu
vinis pokylis vyko tos pačios para
pijos svetainėje.

Vedyboms ruošiasi Richard Gi
vis su Marila M. Edmonds, kuri 
rugsėjo 16 d. buvo pakrikštyta AV 
šventovėje.

A.a. Jonas Statkus, 34 m. amžiaus, 
mirė rugsėjo 3 d. Palaidotas iš Ma
rijos Dangun Ėmimo šventovės 
rugsėjo 12 d. Notre Dame dės Nei
gęs kapinėse. Liūdi tėvai ir sesuo 
su vyru.

A.a. Bronius Zinkevičius, 89 m. 
amžiaus, mirė rugsėjo 14 d. Palai
dotas iš AV šventovės rugsėjo 17 d. 
Cote dės Neiges kapinėse. Liko 
artimi giminės Lietuvoje. B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS
Res.: 256:5355 C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

Certifikatus ................ . 1 11/2% Taupymo-special.............. 7 %
Term, indėlius:

. 103/4%
Taupymo - su gyv. dr.......... 6’/2%

1 metų ................ Taupymo-kasdienines..... 6’/4%
180 d. - 364 d....... . 1O'/2%
120 d. - 179 d....... . 10’/4% Einamos sąsk........................  41/2%

60d. - 119d....... . 10 % RRIF-RRSP-term........... 113/4%
30 d.- 59 d....... . 10 % RRIF-RRSP-taup........... 7'h%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 131/4%, asmenines - nuo 14'/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

jau atidavei savo dalį?
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024 Toronte.

LIETUVĖ MOTERIS, 46 m. am
žiaus, gyvenanti Amerikoje, nori 
susirašinėti su lietuviu vyriškiu. 
Adresas: Gražina Vileikienė, 7228 
S. Mozart, Chicago, IL 60629, USA.

PARDUODU automobilį Pontiac 
6000 1989 metų, įvažiuota 24,000 ki
lometrų. Skambinti po 7 v.v. tel. 
621-1261 Toronte.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieško 
bet kokio darbo. Skambinti tel. 
233-5996 Anelei.

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius prista
tau į namus) tel. 389-8179. Taip pat 
galima gauti Anapilio knygyne

NORĖDAMI ĮSIGYTI geriausių 
Lietuvos dailininkų ir skulptorių 
reprezentacinius, tik prieš blokadą 
išvežtus darbus, prašome skambinti 
Bičkus Baltic Art tel. 232-2648 
Toronte.

GĖLĖS VESTUVĖMS
Meniškai paruošiamos gėlių puokš
tės visam vestuvių pulkui. Kreiptis 
į Valę Siminkevičienę tel. 595-9761 
Toronte.

CATERING
Maistas gaminamas visom progom - 
vestuvėm, krikštynom, laidotuvėm, 
parengimam. Skambinkite Vidai 
Šiaučiulienei tel. (416) 626-5184.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte.


